
 

   

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP 
 
 
 

Cristiana Felippe e Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDA É MILONGA: 
TROCA E DÁDIVA NO RITUAL-TANGO 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2016 



 

   

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP 
  
 
 
 

Cristiana Felippe e Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDA É MILONGA: 
TROCA E DÁDIVA NO RITUAL-TANGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto apresentado à banca examinadora, como exigência parcial 
para a obtenção do título de mestre junto ao Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, sob a orientação 
da Profa. Dra. Eliane Hojaij Gouveia 

 
 
 
 
         
        
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 

São Paulo 
2016



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 

__________________________________ 
 
 

__________________________________ 
 
 

__________________________________ 



 

   

iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOIO 
 

Grata ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa 
de estudos fundamental para a criação desta pesquisa.  

 
 
 

 
 



 

   

v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 

Ao tangueirinho Jonas Felippe dos Santos 
 



 

   

vi 
 

AGRADECIMENTOS 
 
Agradecida a todas as parcerias, com trocas de afetos e aprendizados proporcionados pelos 

que me apoiaram durante todo o meu processo-ritual de liminaridade na academia.  

Em primeiro lugar, agradeço à dadivosa professora doutora Eliane Hojaij Gouveia, a querida  

Lili, que me ensinou a “bailar” dentro da linguagem científica, e virou uma grande amiga. 

À professora Teresinha Bernardo, pelas aulas com memórias e madeleines e pelas preciosas 

dicas na qualificação. Grata também às observações da professora Regimeire para o 

enriquecimento do trabalho. Às professoras Carmen Junqueira e Maura Veras, pelo incentivo 

em aulas. A Kátia e Rafael, pela ajuda  fundamental no meio da chatice burocrática de papéis. 

Às minhas amadas Luzia e Glenda, minha mãe e minha irmã (mãe do tangueirinho Jonas), 

meus alicerces e exemplos de vida. Gratidão por com seu amor me inspirarem e incentivarem 

sempre a criar e ter novos olhares sobre a vida.  

Aos meus queridos irmãos que também deixaram um pouquinho de sua marca no trabalho: 

Dionízio (pela ajuda com fotos e carinho), André (pela diagramação e por me incentivar a 

buscar paixão e prazer em tudo que faço) e Diogo, pelo apoio quando preciso.  

Ao meu mago Toninho e a Magda, Nenê, Tita e Nino, por estarem sempre por perto. 

Grata aos meus ancestrais (meu pai José Maria e aos avós em memória) e à nova geração das 

queridas sobrinhas que me enchem de alegria: Júlia, com o seu interesse pelas narrativas, me 

pedindo novas estórias; Bia, pelas travessuras e Manu pelo sorrisão. 

Aos amigos: Alexandre Chaves (pela ajuda enorme nas correções), Ana Holanda, Cida 

Oliveira, Fabiana Komesu, Kátia Bisol, Mafê Vomero Maria Lígia Pagenotto (revisão), Maya 

Sangawa (revisão), Nathalia Reis,  Patrícia Guisordi, Vanessa Andrade e Vera Lúcia Vieira, 

por todo o incentivo trocando experiências, abraços, orações, ideias e ajuda nos momentos 

mais difíceis. A Cintia Amor e Alberto Catalá, por me ajudarem a conhecer novas milongas 

portenhas e conseguir entrevistas. A todos os meus entrevistados nos três países, que foram e 

são minha fonte de inspiração. 

Carinho e admiração pelos professores Sirley e Fábio, com gratidão pela linda oportunidade 

de ser assistente em sua escola de tango, num meio onde costumam chamar apenas homens 

para bolsistas Agradecida ainda pela iniciação no tango de Stella Bello. 

A Michelle Veronese, madrinha da pesquisa, gratidão especial pelas inúmeras conversas 

sobre tartarugas carregando elefantes, desde o primeiro café quando só tinha uns rabiscos de 

ideias e de quem recebi com muito amor a oferenda do conhecimento e da generosidade. 

Gracias aos saberes, desejos, amores e paixões que a milonga me traz. 



 

   

vii 
 

ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figura 1 - Cartaz em milonga de Buenos Aires e em São Paulo................................ p. 27 
Figura 2 - Trabalhadores bailando tango em Buenos Aires........................................ p.31 
Figura 3 - Origem afro do tango na pintura do uruguaio Pedro Figari (1861-1938).. p. 34 
Figuras 4, 5 - Tango no aniversário do papa Francisco.................................................... p.45 
Figuras 6, 7 - Milonga El beso, em Cachirulo, Buenos Aires.......................................... p.50 
Figura 8 - Santuário a Gardel na milonga Catedral..................................................... p.68 

Figura 9 - Aula de tango em São Paulo: rito de passagem para ser agregado à 
communitas tangueira................................................................................... p.71 

Figura 10 - Tango profissional em São Paulo: Fábio e Sirley...................................... p.72 
Figura 11 - Milonga Lo de Margot em Montevidéu.................................................... p.99 
Figura 12 – Representações na arte de rua do Caminito, Buenos Aires..................... p.103 
Figura 13 - Obelisco em Buenos Aires, ponto de referência para as milongas........... p.104 
Figura 14 - Tango na Rua, na Avenida Paulista.......................................................... p.111 
Figura 15 - Vão livre do Centro Cultural São Paulo.................................................... p.114 
Figura 16 - Coreografia da interação e balé de improvisos no Tango na Rua............ p.115 
Figura 17 - Tango até uma hora da manhã na Praça Liber Seregne, Montevidéu...... p.117 

Figura 18 - Milongueira Nélida (ä direita) e pintada no quadro atrás bailando com 
Pocho........................................................................................................... p.121 

Figura 19 - Exposição de fotografias tango na biblioteca PUC-São Paulo................. p.130 
Figura 20 - Ressignificando espaços urbanos e a si mesmos....................................... p.140 
Figuras 21, 22 - Encontro de gerações na Plaza del Entrevero, en Montevidéu................. p.147 
Figuras 23, 24 - Trocas corporais e afetivas no potencial de criação da dança................... p.152 
Figura 25 - Calçadão Avenida Paulista em São Paulo: corpos-narradores de afetos... p.155 
Figura 26 - Círculo do abraço quebra a linearidade do vai-e-vem cotidiano............... p.157 
Figura 27 - Jovens paulistas revivem as origens do tango............................................ p.162 

Figura 28 - Encontros ao ar livre reativam capacidades sensoriais nas grandes cidades.  
Praça Liber Siregne, Montevidéu.................................................................. p.163 

Figura 29 - Abraços e afetos.TNR São Paulo e praça La Glorieta, Buenos Aires........ p.167 
Figura 30 - Protagonistas da história escrita com mirada, caminhar e abraço................ p.168 

 
 

 



 

   

 

 
SUMÁRIO 
 

RESUMO ................................................................................................................................................. ix 
RESUMEN ................................................................................................................................................ x 
INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 11 
Mirada do etnógrafo e do tangueiro ................................................................................................. 14 
Flaneurie e o caminhar nas ruas e no baile: a arte de moldar percursos............................... 16 
Justificativa ............................................................................................................................................. 17 
Objeto e objetivo ................................................................................................................................... 18 
Campo ...................................................................................................................................................... 19 
Técnica de pesquisa/método .............................................................................................................. 23 
Estrutura da dissertação: disposição dos capítulos ...................................................................... 26 
1 BENVENIDO A LA MILONGA ................................................................................................. 28 
1.1 Trajetória do tango e origem oculta em Buenos Aires e Montevidéu ............................ 28 
1.2 Etnografia do baile: da preparação ao ritual de troca e dádiva ......................................... 46 
A tríplice obrigação da milonga: trocas e dádivas ....................................................................... 57 
1.3  Estrutura simbólica e mítica: o culto ao tango e o êxtase ................................................. 62 
Mandala do tango: quebra do tempo cotidiano no círculo da ronda e do abraço ............... 65 
O mito do tango ..................................................................................................................................... 67 
2 ¿BAILEMOS?: RITOS DE PASSAGEM E PERFORMANCE ......................................... 73 
2.1 Ritos de iniciação: liminaridade na communitas tangueira ................................................ 74 
2.1.1 Técnicas corporais tangueiras: disciplina e persistência ................................................. 80 
2.1.2 Oficina do corpo-desejo e taxonomia dos comandos ....................................................... 84 
2.1.3 Doutrina tangueira: pressa de aprender e apoio virtual ................................................... 86 
2.2 Caciques do tango e a quebra da hegemonia masculina nas aulas e milongas ............ 89 
2.3 Mundo subterrâneo da milonga: da liminaridade à agregação ......................................... 94 
2.3.1 Público da milonga e comportamento feminino ............................................................. 100 
2.3.2 Personal e professor: os sapos-príncipe ............................................................................ 101 
2.3.3 Gradiente das milongas – da ortodoxas para as mais soltas ........................................ 104 
2.4.2 Trama da milonga: pedaço, trajetos, circuitos e novas percepções .......................... 115 
2.4.3 Códigos, gestos e vestuário .................................................................................................. 118 
3. BAILANDO: COM O PODER FEMININO E A DÁDIVA ............................................ 122 
3.1 Gênero e invisibilidade .............................................................................................................. 123 
3.2 Desejos, saberes e dinâmicas de poder do tango ............................................................... 131 
3.2.1 Sacar a mirada “matadora” ................................................................................................... 135 
3.2.2 Poderes múltiplos .................................................................................................................... 140 
3.2.3 Mulher não tira para bailar? ................................................................................................. 142 
3.2.4 Inversão de papéis: protagonistas sem culpa ................................................................... 145 
3.3 Libertango: a ressignificação feminina ................................................................................. 152 
3.3.1 Dos sentimentos contraditórios do baile ........................................................................... 155 
3.3.2 Dádiva e mana-hau do tango ................................................................................................ 164 
ADIÓS A LA MILONGA: CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................... 169 
REFERÊNCIAS ................................................................................................................................. 175 

 
 



 

   

ix 

 

 
RESUMO 

 

 

A presente pesquisa etnográfica analisa o baile de tango como ritual urbano de troca e 

liminaridade, a partir da antropologia urbana e do corpo, atravessada por uma perspectiva de 

gênero. O objetivo é resgatar as mulheres milongueiras e outros narradores ocultos da história 

oficial, em uma reflexão sobre como a dança ressignifica papéis atribuídos nas representações 

de gênero, étnicas e intergeracionais. A pesquisa bibliográfica documental e de campo com 

participação observante parte de bailes de tango de São Paulo e passa pelos circuitos e trajetos 

dos tangueiros nas cidades originárias desse ritmo na região rioplatense de Buenos Aires 

(Argentina) e Montevidéu (Uruguai). O estudo investiga por meio de entrevistas formais e 

conversas casuais a corporeidade do baile, com seus códigos e gestual específicos, como 

organizadores sociais e suas relações de domínio e poder. Por meio de elementos marcantes 

do tango, como a mirada, o caminhar e o abraço, o baile é analisado como busca de 

experiência de reciprocidade, sentido e sociabilidade, cujos agentes são protagonistas de 

trocas e encontros, capazes de transformar os usos da cidade, recriar os espaços urbanos e a si 

mesmos.  

 

Palavras-chave: tango; ritual urbano; corpo; troca; mulher 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 
ABSTRACT 

 
 
 

 
This ethnographic research analyzes the tango party as an urban ritual of exchange and 

liminality, taking into account urban and body anthropology transversed by a gender 

perspective. The goal is to recover the milongueras and other hidden narrators from the 

official history, by reflecting on how the dance reframes roles assigned for the 

representation of gender, ethnicity, and intergenerationality. The documentary, 

bibliographic and field research with observant participation starts from tango parties in 

São Paulo and extends to the circuits and paths of tango dancers along the River Plate 

region of Buenos Aires (Argentina) and Montevideo (Uruguay), where this rhythm 

originated. The study investigates in formal interviews and casual conversations into the 

embodiment of this ballroom dance party with their specific codes and gestures, as 

social organizers and their relations of dominion and power. Through striking elements 

of tango, as the glance, the walking and the embrace, that ballroom dance party is 

analyzed as the search for experience of reciprocity, meaning and sociability, whose 

agents are protagonists of exchanges and encounters, capable of transforming the city 

uses; thus, recreating the urban spaces and themselves. 

 
 
 
 
 
 
 
Key words: tango; urban ritual; body; exchange; woman 
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RESUMEN 
 

 

La presente investigación etnográfica analiza el baile de tango como ritual urbano de cambio 

y liminalid atravesada por una perspectiva de género. El objetivo es regastar mujeres 

milongueras y otros narradores ocultos de la historia oficial, en una reflexión sobre cómo la 

danza resignifica las funciones asignadas en las representaciones de género, etnia y relaciones 

intergeneracionales. La investigación documental, bibliográfica y de campo, con participación 

observante, empieza desde bailes de tango de São Paulo y camina por los circuitos y rutas de 

tangueiros en ciudades originarias de este ritmo en la región rioplatense de Buenos Aires 

(Argentina) y Montevideo (Uruguay). El estudio investiga a través de entrevistas formales e 

charlas informales la naturaleza corpórea del baile con sus códigos y gestos concretos, como 

organizadores sociales, y sus relaciones de dominación y control. Por medio de las 

características más destacadas del tango, como la mirada, caminar y abrazar, el salón de baile 

es analizado como busca de la experiencia de la reciprocidad, la dirección y la sociabilidad, 

cuyos agentes son protagonistas de intercambios y encuentros, capaces de transformar los 

usos de la ciudad, recreando los espacios urbanos y a ellos mismos. 

 

 

Palabras clave: tango; ritual urbano; cuerpo; cambio; mujer 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

La vida es una milonga y hay que saberla bailar, En 
la pista está sobrando El que pierde su compás. La 
vida es una milonga y hay que saberla bailar, porque 
es triste estar sentado mientras bailan los demás1. 
Fernando Montoni/Rodolfo Sciammarella 

 

Instigada pela letra da canção argentina La vida es una milonga2, que diz que “a vida 

é uma milonga (um baile de tango de salão) e é preciso sabê-la bailar”, teve início esta 

pesquisa sobre a corporeidade e a dinâmica dos fluxos e circuitos frequentados pelos 

praticantes de tango em São Paulo, Buenos Aires e Montevidéu, visto como um ritual urbano 

de liminaridade e de troca. 

 A letra da referida canção, além de comparar o baile de tango com o “jogo de 

cintura” e a forma de “caminhar” pela própria vida, chamava a atenção, principalmente na 

estrofe “é triste estar sentado enquanto os outros bailam”, porque remete à necessidade de 

proatividade e de assumir o protagonismo e a autonomia da própria vida. Não ficar apenas 

observando os outros, passando vontade de fazer algo, sem coragem para isso, esperando que 

tomem uma atitude por você. 

 A música me fazia rever meu próprio trajeto no tango4, de simples telespectadora 

frustrada e entediada, para aquela que começa a se reconhecer, movimentando o próprio 

corpo, enfrentando a timidez e a insegurança. Eu, que me sentia completamente desajeitada e 

não dançava nada com medo de “pagar mico”, nunca pensei que pudesse fazer dança de salão, 

se não tivesse um par, e não tinha a menor ideia de que pessoas comuns também pudessem 

bailar tango5.   

                                                        
1 “A vida é uma milonga é preciso sabê-la bailar./ Na pista está sobrando o que perde o seu compasso. /A vida é 
uma milonga e é preciso sabê-la bailar, porque é triste estar sentado enquanto bailam os demais.” (livre tradução 
da autora). 
2 Milonga é sinônimo de baile de tango. Pode referir-se também a um ritmo mais alegre, de origem afro, tocado 
nesse baile. Nas religiões afro-brasileiras significa sincretismo e feitiço. Fora da dança, a palavra é usada 
popularmente para referir-se a bisbilhotices, mexericos. O verbete, no dicionário Michaelis (2009, Ed. 
Melhoramentos), é definido como “sf (quimbundo milonga) 1 Feitiço, sortilégio. Toada dolente de origem 
platina, cantada ao som do violão ou da guitarra. sf pl 1 Reg  (Rio Grande do Sul) Pessoas manhosas que vivem a 
se lamentar de tudo. 2 Intrigas, mexericos. 3 Manhas, dengues. Var: mironga”. 
4 A música continua me acompanhando. Na escrita desse texto, ouço Tanguera, de Mariano Mores, que vai num 
ritmo crescendo, instigando-me a vencer o desafio de usar as palavras certas para descrever o que sinto. 
5 O tango, para mim, era sofisticado demais e parecia ser apenas para bailarinos profissionais.Conhecia apenas o 
que tinha visto no cinema ou na televisão, em filmes como Perfume de Mulher (1992), e ouvido na trilha sonora 
da novela A Favorita (2008/2009, Pa’bailar, do grupo Bajofondo) ou em clássicos como la Cumparsita e Adios 
Nonino, de Astor Piazzolla, que foi transmitido no Brasil, em 1995, na minissérie Engraçadinha, da Rede Globo. 
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 Minha decisão de estudar mais a fundo o baile de tango utilizando os saberes da 

Antropologia viria somente três anos depois de iniciada na dança, quando já estava 

completamente absorvida por esse novo universo de percepções. Sem me dar conta, muito 

antes de começar a investigação acadêmica, já havia dado os meus primeiros passos como 

pesquisadora de campo (o que me levaria mais tarde à etnografia do baile de tango), porque 

sozinha tive de desbravar, em São Paulo, os fluxos e pontos de encontro dos tangueiros, nome 

dado aos dançarinos de tango, amadores ou profissionais. 

 Desenvolver esse estudo é um grande desafio, porque a presente pesquisadora vem 

de outra área – a Comunicação Social. Além disso, se meu contato inicial com o tango como 

frequentadora de milongas na capital paulista trouxe alguns benefícios como o acesso a 

conversas informais privilegiadas nas mesas dos bailes, por outro lado, havia a dificuldade de 

manter o distanciamento necessário ao pesquisador para realizar a etnografia.  

 Precisava partir do olhar de perto e de dentro, para chegar a enxergar o objeto de 

forma distanciada, “procurando desvelar a presença de princípios mais abrangentes e 

estruturas de mais longa duração”, como sugere o antropólogo Guilherme Magnani (2002). O 

autor recomenda que o etnógrafo privilegie os atores sociais como agentes em suas múltiplas 

redes, formas de sociabilidade e estilos de vida, deslocamentos, tensões e conflitos que 

compõem o intrincado processo urbano. 

 A incorporação desses atores e de suas práticas permitiu que esta pesquisa 

introduzisse outros pontos de vista sobre a dinâmica das cidades e seus circuitos, e de como 

esses se apropriam de cada uma dessas relações temporais e espaciais.  

 Comecei aos poucos a descobrir que pessoas comuns que nunca tinham dançado 

podiam conseguir; a ver o encanto de jovens universitários revalorizando a dança; a mescla de 

gerações e etnias; mulheres de diferentes idades, classes sociais e profissões encantadas com o 

tango; brasileiros que haviam mudado de profissão para se dedicar apenas a isso; encontros 

pela internet; uma rede de estrangeiros que vinham para cá para bailar.  

 O primeiro intuito desta pesquisa foi estudar as mulheres do tango e o porquê de elas, 

mesmo em grande parte sendo profissionais liberais, independentes financeiramente, 

procurarem essa dança na qual aparentemente são submissas ao homem condutor e criador 

dos passos. O fato de a história do tango também ser contada sempre sob a ótica masculina, 

desprestigiando as mulheres dançarinas6, também me instigou a iniciar este trabalho. Dessa 

forma, a perspectiva de gênero atravessará a pesquisa, além dos elementos centrais da análise 

                                                        
6 Gênero, geração e poder serão abordados no terceiro capítulo. 
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da antropologia urbana e do corpo. 

 Além de apenas conversar com as tangueiras, era preciso compreender toda a 

dinâmica do baile que passava pela troca de afetos entre duas pessoas. Percebi então que 

minha motivação maior era entender o que movia um diálogo sem palavras na relação de um 

casal (a princípio entre homem e mulher) e todas as trocas de sentimentos envolvidos numa 

dança extremamente sensual, que levava pessoas de várias partes do mundo a procurá-la.  

 No explorar de novos territórios do tango, deparei-me com o próprio corpo como um 

terreno inóspito, a ser desvendado e percorrido. Inspirada por Loïc Wacquant7 (2002), que 

descreve seu corpo sendo modificado pela técnica no boxe, também comecei a enxergar meus 

desafios, limites e superações, principalmente durante as aulas. Eram as técnicas do corpo, 

descritas por Marcel Mauss (2007), mudando meu corpo e a forma como me relacionar com o 

espaço, numa estreita imbricação física e mental.  

  Além da corporeidade do baile, a pesquisa me levou a enxergar meu próprio corpo 

como narrador de histórias8 e sentimentos ocultos – da repulsa à atração, do ódio à paixão, 

desenvolvendo a sensualidade, a autoestima, o equilíbrio do caminhar, a flexibilidade nas 

relações, a dependência e a busca da autonomia. Um espelho revelador que exige  coragem 

para enxergar valores, mas também os próprios medos, preconceitos e fragilidades. Ao 

estudar os grupos milongueiros, tive de olhar para a própria pesquisadora participante e o 

descortinar de suas forças e vulnerabilidades. 

 Em muitas ocasiões, no redigir da dissertação, inspirada por Michel de Certeau 

(1994, p. 179), senti  “a arte de moldar frases como a arte de moldar percursos”, como se 

estivesse aprendendo a me expressar escrevendo com os meus pés (deixando minha marca no 

chão das aulas, das milongas e das praças) e dançando com as palavras (procurando o ritmo 

das palavras para melhor descrever os sentimentos). O corpo mostrava que os deslocamentos 

nos espaços são capazes de “adquirir valores narrativos, moldar, subverter e reorganizar os 

espaços”. 

 Sem me dar conta, para fazer a pesquisa acabei desde o início realizando o exercício 

                                                        
7 Wacquant, referindo-se a Mauss quando fala das técnicas do corpo como forma progressiva de resistência à 
emoção, descreve que tem a impressão de ter “subido em maquinismo, do qual é ao mesmo tempo motor e 
personagem”, e diz que  “aprender a boxear é modificar insensivelmente seu esquema corporal, sua relação com 
o corpo” (2002, p. 114). 
8 Por meio de pesquisas e observações, crio o conceito de corpo-narrador, considerando que o corpo tem 
memória e partindo do conceito de Benjamin (1987, p 200) que diz que o narrador “tem sempre em si, às vezes 
de forma latente, uma dimensão utilitária” que pode ser um ensinamento moral, uma sugestão prática ou norma 
de vida. 
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de flaneur, descrito por Walter Benjamin (1985)9, deixando-me perder primeiro pelos trajetos 

das leituras e depois seduzida por fluxos e espaços da rota do tango, em alguns locais como 

em Montevidéu, sem haver feito uma programação prévia. Descobria preciosidades, como os 

diferentes tangos de rua gratuitos dançados ao ar livre por todas as idades, simplesmente por 

percorrer as ruas e praças e conversar com os moradores locais.  

 Ao me aventurar por milongas tradicionais e de rua, pouco conhecidas, sentindo e 

experienciando as diferentes formas de dançar (desde bailando com crianças até com senhores 

de mais de oitenta anos), estava percebendo as cidades e seus labirintos por meio do olhar e 

do caminhar que são instrumentos usados na flaneurie (o ato de observação e apreensão).  

 Ao refazer trajetos tangueiros tradicionais e descobrir novos circuitos como os tangos 

de rua, quando estava nos países de origem do tango, sentia um pouco o inebriado prazer de 

ser como o homem da multidão10, do escritor Edgar Alan Poe (1999), tentando preservar a 

capacidade de exercer a experiência sensorial individual como os primeiros tangueiros que 

ressignificaram as próprias cidades e seus sentimentos de saudade de seus países de origem, 

bailando a céu aberto na ruas de subúrbio e cais de porto.  

 

Mirada do etnógrafo e do tangueiro 
 

 O baile do tango começa com o exercício do olhar e a mirada forte entre os pares, 

para chamar ao convite para a dança. É preciso radiografar toda a pista para ver qual o melhor 

local para se sentar e para ser visto; checar quem baila bem; com quem cada um se encaixaria 

melhor, no baile, antes do convite para a dança ser feito. A troca de olhares é o que garante 

que o homem chame a mulher para bailar, sinalizando depois um cabeceio (código gestual de 

virar levemente a cabeça para baixo, ou algumas vezes para o lado) para mostrar que a quer 

na pista. Ela, por sua vez, responde com um sim, inclinando a cabeça para baixo, sorrindo ou 

simplesmente se levantando, para que ele vá em sua direção.  

 Ao mesmo tempo em que é preciso ter uma visão geral do salão é necessário se ater a 

todos os detalhes: verificar a ronda (círculo do fluxo do baile dançando no sentido anti-

                                                        
9 Benjamin (1985) aborda o flaneur como observador privilegiado da vida moderna em Paris no século XIX, em 
seu ensaio sobre a obra do poeta francês Charles Baudelaire.  
10 No conto O homem da multidão (1999), Edgar Allan Poe descreve um narrador-observador que segue um 
senhor no meio da multidão da Londres em transformação do século XIX.  
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horário) quando se está dançando para não esbarrar nos outros casais, prestar atenção aos 

fluxos da pista. O olhar é para fora e para dentro ao mesmo, quando apenas se está 

observando das mesas ou do cantinho do bar, ou se está dentro da ronda bailando.  

 As minúcias e sutilezas fazem toda a diferença no tango, quando é preciso prestar 

atenção ao toque do abraço sendo afetuoso, sem ser pesado; ao encostar o lado direito dos 

rostos com delicadeza; ao sentir de que lado do corpo está o peso do parceiro; e compreender 

sua proposta de dança, sua energia, o ritmo da música e da própria respiração. 

 O tango me convidava a fazer o mesmo com a etnografia da milonga: captar o todo e 

ao mesmo tempo as minúcias, estar aberto a um novo olhar sobre as relações de gênero, 

intergeracionais e étnicas, com sua sensualidade, seus desejos, saberes e poderes instituídos, 

que apareciam dentro do ritual de liminaridade daquela dança. 

 O trabalho de etnografia revelou-se com o exercício sensorial, principalmente da 

mirada, ao realizar um olhar panorâmico do espaço e ao mesmo tempo se ater aos detalhes, 

que fariam toda a diferença. Um novo enxergar sobre o que está bem próximo e diante dos 

olhos, mas passa despercebido no dia-a-dia, porque há a tendência de se valorizar apenas o 

que está longe, perdendo a riqueza de ver o que está dentro, ou bem ao lado.  

 No ritual do baile, a mirada é primordial entre homens e mulheres para começar o 

jogo de sedução do ritual da dança. Para realizar a etnografia, comparando com o exercício do 

tangueiro no baile, também foi preciso mirar diretamente para o objeto de estudo escolhido, 

deixando-o que me seduzisse, para que dessa forma eu pudesse caminhar com segurança ao 

“abraçá-lo”. Assim, foi possível desenvolver a pesquisa, dialogando com os autores clássicos 

da sociologia e da antropologia urbana e do corpo, apoiada por alguns especialistas argentinos 

em tango. 

 A estratégia da mirada trouxe novas lentes para a observação participante, 

possibilitando um olhar distanciado para o que estava tão próximo e, ao mesmo tempo, 

enxergar mais de perto o que parecia longe. É preciso estar atento e observar todos os gestos 

para conseguir que a dança a dois se realize.  

 A etnografia da milonga buscou novos olhares não apenas sobre o baile, mas de seus 

atores vistos como agentes sociais capazes de descortinar espaços e lugares anestesiados pelo 

cotidiano, especialmente no caso dos tangos de rua realizados em praças e avenidas públicas, 

numa sociedade na qual a mirada direta é considerada ameaçadora e se estimula cada vez 

mais o desvio do olhar. 

 O milongueiro precisa estar muito atento e ser um grande observador de todos os 
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gestos e códigos para conseguir que a dança a dois se realize. Assim como o tangueiro, o 

etnógrafo realiza um exercício de ver o outro e do olhar abrangente como interação. Precisa 

de uma mirada ampla para pesquisar todo o espaço de atuação, com suas inúmeras 

possibilidades de criação. Ao mesmo tempo, tem uma visão detalhista, mirando o vestuário, a 

forma de se portar de cada pessoa, o gestual característico, os códigos e enredos formados nas 

entrelinhas das narrações tangueiras.    

 

Flaneurie e o caminhar nas ruas e no baile: a arte de moldar percursos 
 

 O ato de caminhar está para o sistema urbano assim como a enunciação está para a 

língua, segundo Michel de Certeau (1994). Além do olhar, o caminhar no tango é outro 

elemento marcante e acabou se transformando em instrumento de auxílio usado pela 

pesquisadora para desenvolver os estudos de campo11 e a narrativa de todos os passos da 

etnografia.  

  As maneiras de caminhar e as trajetórias formando as linhas nos espaços, descritas 

pelo antropólogo Tim Ingold, em Ways of Walking (2008), também ajudaram a compreender 

as conversas e todos os traçados e trajetos dos tangueiros desde os passos no salão até sua arte 

de montar percursos pelas cidades. Para Ingold, a vida, por si só, é como uma longa 

caminhada e como uma longa conversa, cujas maneiras pelas quais andamos são aquelas ao 

longo das quais vivemos. 

 Nascido de pés descalços ou precariamente calçados, no cais do porto, o tango pede 

o contato com a terra, o tocar o chão da cidade e ressignifica os espaços e trajetos urbanos. O 

caminhar pelas cidades, pelas praças, avenidas e lugares escondidos, onde se bailava, 

perambulando durante o dia e à noite, fez parte todo o tempo do processo da pesquisa. Em 

minha observação, percebo que o etnógrafo, assim como o tangueiro, em seu modo de 

identificar espaços e traçar trajetos “tece um caminho através do mundo, mais do que dirigir-

se de ponto a ponto” (INGOLD, 2007, p. 79) e, dessa maneira, ambos criam e recriam-se 

gestos, trajetos de viajantes ou a própria evolução da vida.   

   

 

                                                        
11 A análise do caminhar também foi inspirada nos estudos de Marcel Mauss (2007), primeiro pesquisador a 
abordar o corpo, comparando principalmente as técnicas transmitidas do andar e o jeito de lidar com as mãos nas 
diferentes culturas. 
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Justificativa 
 

 Uma das justificativas para a pesquisa é que, na busca dos fundamentos da 

Antropologia, dialogando principalmente com Edgar Morin (1975) e outros autores clássicos, 

percebi que se estuda como formas primordiais de comunicação do homem: o pictórico, a 

comida, a linguagem oral e o início do conhecimento de si e da religiosidade pelo fato de 

enterrar os mortos, mas pouco se fala sobre a importância de algo presente em todas as 

culturas – e que nasceu da necessidade de movimento humano e de se autoconhecer e 

compreender o seu redor –, a dança12.  

 A dança tem sido mais estudada como um item menor das Ciências Sociais, como 

algo relacionado apenas a lazer, esporte, diversão ou arte, mas não como algo inato e ao 

mesmo tempo construído culturalmente pelo ser humano, responsável por sua própria 

sobrevivência como espécie, como forma de cooperação entre o Homo sapiens13.  Entendo a 

importância dos estudos da dança não apenas como expressão artística, e apresento o tango 

como uma necessidade humana de autoconhecimento e de compreender, ao seu redor, seus 

desejos e impulsos de homo demens (Morin), sua forma de se relacionar em comunidade, um 

exercício de alteridade, sociabilidade e a busca de sentido. 

 Na atualidade, prevalecem as marcas do processo civilizador corporal, de que fala 

Norbert Elias (1994), com a cisão descartiana de mente e corpo, no qual a razão é prioridade 

como forma de autocontrole íntimo e o domínio das emoções e dos impulsos espontâneos. A 

gestão social do corpo se dá na modernidade por meio de processos racionalizadores, que dão 

prioridade  ao mental como agência de controle de pulsões e afetos. Enxergar o corpo, a dança 

e as emoções como inferiores à razão resulta em um empobrecimento da experiência 

individual do homem moderno. Para o professor de tango, Rodolfo Dinzel o ser humano na 

busca de sair da solidão inventou o idioma, mas “desenvolveu tanto a linguagem falada que 

abandonou a leitura do idioma corporal” (GUERRI e TORONCHIK, 2012, p 92). 

 Nas sociedades ditas primitivas, estudadas por Malinowski (1976), Mauss (2007), 

Bourdieu (1999) e tantos outros autores clássicos, quando a dança é mencionada, aparece em 

diferentes processos introdutórios, em todas as culturas, perpassando muitas vezes o campo 

                                                        
12 Os povos primitivos sempre dançaram para celebrar ciclos da natureza, para a caçada, a colheita, para pedir 
por chuva e alimento, para casamentos, iniciar guerras e outros marcos. 
13 Veja-se Morin em O enigma do homem (1975).  
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do manejo do sagrado. Envolve um movimento de integração no mundo em diferentes 

processos rituais, nos quais os corpos recebem modelagens específicas dentro de suas 

performances. Inspirada por estas culturas, este estudo analisa o baile de tango como ritual 

urbano de liminaridade e de troca, no qual os nativos pesquisados são os tangueiros. 

 A presente pesquisa é um convite ao leitor para adentrar o universo sensorial da 

milonga, caminhar por circuitos e trajetos públicos e privados desse ritual de liminaridade. O 

tango chama para a visita à fronteira corporal, espacial e temporal e convida o leitor a sentir-

se abraçado por seus atores, muitas vezes até hoje invisíveis por suas histórias e origens 

ocultas. A proposta é deixar-se ser conduzido e seduzido pelo ritual desse baile transgressor, 

mesmo sob olhares vigilantes. Benvenido a la milonga!  

 

Objeto e objetivo 
 

 O objeto desta investigação é o baile de tango como ritual urbano de troca e 

liminaridade,  em uma análise a partir da antropologia urbana e do corpo, atravessada pela 

perspectiva de gênero. Esse trabalho busca observar a corporeidade dentro da milonga em São 

Paulo e em suas cidades de origem (Buenos Aires e Montevidéu) com análise das relações de 

gênero, intergeracionais e étnicas que permeiam essa prática, desde sua criação. A 

investigação procura traçar os circuitos e fluxos dos tangueiros, dando visibilidade a 

narradores ocultos da história, por caminharem na contramão do que era oficialmente aceito. 

 O objetivo é analisar o baile como festa e jogo social, no limiar entre o público e o 

privado, a casa e a rua, imbricado por seus fluxos e trajetos visíveis e invisíveis,  permeado 

por gestos, códigos, sentimentos e histórias ocultas, desde suas origens no recriar e 

ressignificar de tensões e conflitos.   

 O baile de tango convida a novos olhares sobre a cidade e as relações entre seus 

atores. Um convite para identificar lugares e sentimentos onde normalmente passam 

despercebidos, onde pessoas se deslocam ou se movimentam de forma automatizada, 

“descortinando um lugar escravizado às regras de locomoção e neutralizado por elas”, como 

afirma Richard Sennett (2003, p. 17-18).  

 Por meio de elementos marcantes do tango, como a mirada, o caminhar14 e o abraço, 

                                                        
14 O debate sobre a questão da importância dos elementos da mirada e do caminhar pode ser visto no olhar como 
interação e tatilidade, em David Le Breton (2009), e nos trajetos e modos de caminhar descritos por Tim Ingold 
(2008). 
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esta pesquisa estuda o baile como experiência de reciprocidade, sentido e sociabilidade, no 

qual seus frequentadores são protagonistas de trocas e encontros capazes de transformar os 

usos da cidade, recriar os espaços urbanos e a si mesmos. 

 

Campo 
 

 A princípio, a proposta da dissertação era realizar o trabalho de campo pesquisando o 

baile de tango em São Paulo e Buenos Aires. Durante o desbravar dos livros, artigos, 

entrevistas e a participação em milongas de salão e de rua, paulistas e portenhas, os próprios 

estudos acabaram apontando a necessidade de percorrer também os trajetos de Montevidéu.  

 Embora Buenos Aires ganhe a fama, o tango não é apenas argentino e divide o título 

de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, concedido pela UNESCO desde 2009, com 

o Uruguai, o que justificou a extensão da minha pesquisa para a análise do habitus15, 

conforme este é entendido por Bourdieu (BOURDIEU e WACQUANT, 2005, p. 187), dos 

frequentadores do triângulo São Paulo-Buenos Aires-Montevidéu.  

  Pesquisar o tango uruguaio, que aparece velado e alternativo, se comparado à 

popularização e o marketing turístico de Buenos Aires, onde ocorre o Campeonato Mundial 

de Tango e todo o comércio envolvendo aulas e shows, não poderia ser algo ignorado.   

A pesquisa de campo foi realizada na capital paulista em nove locais de bailes de 

tango: academias e salões de dança (Fasi Tango/Vila Mariana, Tango Baires/Vila Mariana, 

Kdancer/Liberdade), clube (Club Homs/Bela Vista), casa de dança de salão 

(Tangueto/Pinheiros), Posto 55/Perdizes, Dance Club (Higienópolis), Café Piu-Piu (Bela 

Vista), Escola Andrei Ardiloff (Pinheiros). Frequentei aulas também no Tango Baires, 

FasiTango, FAU-USP (Cidade Universitária), Solum (Consolação – academia de dança de 

salão em geral, com tango para iniciantes), no projeto da Funarte de Tango Queer (Campos 

Elísios – com proposta gratuita com aulas às segundas-feiras à noite).16  

Em Buenos Aires, foram analisadas quinze milongas: milonga El Arranque, 

                                                        
15 A pesquisa trabalha os sistemas de disposições e predisposições adquiridas socialmente e incorporadas no 
tango, gerando práticas e linguagens corporais. Bourdieu (2005, p. 187) avalia que habitus “são sistemas 
duradouros e traduzíveis de esquemas de percepção, apreciação e ação que resultam da instituição social no 
corpo (ou nos indivíduos biológicos)”. 
16 Alguns destes locais realizam três milongas por semana, porque cada milonga (baile) é organizada por um DJ 
diferente e atrai também públicos distintos. No Tango Baires, por exemplo, a milonga denominada Mucho 
Tancho, às sextas-feiras, é mais frequentada por um público mais jovem, geralmente universitários e recém-
formados. No Fasi-Tango, mesmo sendo uma escola especializada, aos sábados, baila-se, além de tango, outros 
ritmos de dança de salão. Em outros locais, como clubes, costumam ser realizados bailes a cada três meses e são 
eventos maiores, com preços mais caros porque trazem grandes orquestras argentinas e shows. 
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Paramilonga no Salon Canning, Milonguita17; Catedral; Centro Cultural Torquato Tasso, La 

Catedral, La Viruta Tango, El Yeite, Cachirulo, Milonga Ideal, El Beso Villa Malcom. Em 

observação não tão sistemática foi avaliada também a milonga queer La Marshall.  Em 

Montevidéu, os salões pesquisados foram Centro Cultural Mercado de la Abundância 

(milonga Jovem Tango, fundada em 1977 por jovens estudantes de Direito buscando 

preservar e promover o legado cultural do tango); Lo de Margot, uma das mais clássicas, e 

Museu del Vino (Maldonado 1550), local pequeno onde o público é convidado a bailar e a 

saborear vinhos. De todas essas vivências enquanto observadora participante, destaco as três 

mais representativas para exemplificar um sistema classificatório que será abordado no 

segundo capítulo. 

Nas três cidades, também foram analisados alguns dos chamados tangos na rua. Estes 

eventos, como sugere o nome, são realizados em praças, avenidas, ruas e outros espaços 

públicos que, durante à noite, não costumam ser frequentados e que, em geral, servem apenas 

para movimentação de carros e passagem de pedestres. Ao dançar nestes locais, seus 

participantes fazem uma intervenção urbana, atraindo novos frequentadores para o tango e ao 

mesmo tempo despertando novos olhares para a cidade. Em São Paulo, pesquisei o Tango na 

Rua na Avenida Paulista e no espaço do hall do vão livre do Centro Cultural Vergueiro; em 

Buenos Aires, o da Plaza La Glorieta, en La Glorieta de Barrancas de Belgrano; e em 

Montevidéu, os das praças Liber Seregne, que reúne um público de todas as idade, e 

Entreveros, que atrai idosos e estrangeiros. 

Em todas as aulas e milongas avaliadas nos três países, a pesquisa priorizou a 

movimentação dos milongueiros como agentes transformadores, e a perspectiva de gênero, 

por meio da análise bibliográfica e de entrevistas colhidas com as nativas, mulheres dos 20 

aos 80 anos frequentadoras dos bailes, em forma de entrevistas formais ou mais casuais nas 

mesas, nos bares, café ou até na espera dos banheiros, onde a maioria das damas troca de 

roupa. Foram colhidos depoimentos também de milongueiros, mas todos de forma mais 

casual.   

 Ao realizar a etnografia do triângulo tangueiro São Paulo-Buenos Aires-Montevidéu, 

descobri um outro espaço também bastante utilizado por seus participantes – o virtual, onde 

encontros e afetos se realizam para que se concretize a dança em outros locais. Observei em 

São Paulo, no período de  março de 2014 a março de 2015 que, por meio das redes sociais, a 

exemplo da página no Facebook do grupo Tango na Rua (TNR) de São Paulo (já com dois mil 
                                                        
17 Nesta especificamente, em uma das tandas ou seleção de 4 músicas da mesma orquestra, as mulheres podem 
escolher os homens com quem querem dançar. 
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seguidores20) e das páginas e sites das escolas de tango, os milongueiros ficam sabendo das 

agendas das milongas, principalmente as gratuitas e ao livre e, como algumas páginas estão 

em inglês, atraem a comunidade tangueira estrangeira. O TNR, por exemplo, realiza 

encontros simultâneos com outros estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina e seus 

integrantes postam fotos e vídeos do que está ocorrendo ao mesmo tempo em espaços 

diferentes. 

 Inicio meu diário de campo com um questionamento que me acompanhou durante os 

primeiros passos desta pesquisa: mesmo sabendo que não existiam estudos publicados sobre o 

assunto em Antropologia no Brasil, como eu poderia contribuir de modo significativo para 

este campo? A princípio, tudo parecia importante para ser descrito e ao mesmo tempo óbvio 

para quem está dentro. Ao ler os estudos epistemológicos sobre o processo de pesquisa e 

construção do conhecimento, como os de Pedro Demo e Ruth Cardoso (1986)21, fui 

descobrindo como enfrentar este desafio. Ao mesmo tempo em que eu era uma narradora, 

também via meus interlocutores como narradores urbanos e o próprio corpo como o principal 

narrador de memórias e histórias a serem reveladas. 

  Em alguns momentos, depois de acompanhar várias aulas de tango, eventos e 

milongas em São Paulo, Buenos Aires (onde estive durante 15 dias no mês de julho de 2014) 

e Montevidéu (8 dias no mês de novembro e dezembro de 2015) para realizar trabalho de 

campo colhendo depoimentos e bibliografia nas universidades e museus locais, identifiquei-

me de certa forma com o trabalho solitário de um etnógrafo, relatado por Roberto Da Matta, 

no artigo O ofício do etnólogo ou como ter Anthropological Blues (1978, p. 10)22, o qual não 

é mais compreendido nem entre os seus pares, nem entre os nativos, isolando-se em seu 

mundo sem ter com quem compartilhar emoções e vivências tão intensas.23  

                                                        
20 Disponível em https://www.facebook.com/TangoRua, acesso 22/03/2016. 
21 Ruth Cardoso, em Aventuras de antropólogos em campo ou como escapar das armadilhas do método, capítulo 
de A aventura antropológica - Teoria e Pesquisa (1986, p. 104), afirma que a formação do pesquisador propõe o 
planejamento de todas as fases de seu trabalho, mas não o prepara para ver com olhos críticos seus humores, 
cansaços e infortúnios enquanto observador participante, e nem explicita o mecanismo pelo qual se chega a 
descobrir a novidade.  
22 Para analisar o tango como troca e dádiva, também fui inspirada por essa passagem na qual Da Matta (1978, p. 
10) relata a diferença da troca monetária e da dádiva. Cansado de trocar colares dos nativos por miçangas, ele se 
surpreende com a chegada de um presente sem pedir nada em troca: “(…) a chegada de Pengy era sinal de mais 
uma troca, mas ele estendeu a mão rapidamente: _Esse é para o teu ikra (filho) para ele brincar… O objeto 
estava nas minhas mãos e a saída rápida do indiozinho não me dava tempo para propor recompensa. Só pude 
pensar o gesto como uma gentileza, mas ainda duvidei de tanta bondade (…) duvidei porque tive que 
racionalizar imediatamente aquela dádiva, caso contrário não estaria mais solitário”.  
23 Nessa fase, ouvi de um amigo argentino que eu era mais feliz quando só bailava, porque, segundo ele, tinha 
passado a ver tudo com olhar muito crítico de antropóloga. De alguns colegas de mestrado, por sua vez, escutei 
que deveria desistir do tema, pois este era “coisa de dança e arte de classe média”, e que deveria “estudar algo 
mais relevante na sociologia e política para garantir um futuro acadêmico. 

https://www.facebook.com/TangoRua
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 Felizmente, não me dei por vencida e percebi que “o homem não se enxerga sozinho 

(…) precisa do outro como seu espelho” (DA MATTA, 1978, p .1). Depois de muitas aulas,  e 

principalmente de indagações e trocas nas conversas com os meus nativos milongueiros, o 

próprio tango me trouxe a reposta para chegar até a minha etnografia. 

 

Fundamentação teórica 
 

 Para a referida investigação, priorizei referências teóricas sobre corpo, ritual, 

antropologia urbana, dança e gênero. Caracterizando-se metodologicamente como pesquisa 

bibliográfica documental e de campo com observação participante em bailes de tango na 

capital portenha e em São Paulo, este trabalho analisa os fluxos, trajetos e circuitos do 

frequentadores das milongas a partir do conceito de communitas e liminaridade dos autores 

Victor Turner e Arnold Van Gennep. 

 Por meio de elementos marcantes do tango, como a mirada (LE BRETON, 2009), o 

caminhar (INGOLD, 2008) e o abraço, procuro traçar a etnografia do baile e analisá-lo como 

experiência de reciprocidade, sentido e sociabilidade, no qual seus frequentadores são 

protagonistas de trocas e encontros, capazes de transformar os usos da cidade, recriar os 

espaços urbanos e a si mesmos. Ao longo desta dissertação, faço ainda uma reflexão sobre o 

processo de aceitação do tango até a sua “glamourização”. 

 Observo a cerimônia do tango como ritual de troca e reciprocidade, utilizando os 

conceitos do dar-receber-retribuir, descrito no ensaio sobre a dádida, de Marcel Mauss, e de 

profano e sagrado de Mircea Eliade. Já os códigos e gestual específico são vistos como 

organizadores sociais de uma dinâmica de representações de gênero, no qual a dança 

ressignifica os papéis atribuídos ao homem e à mulher. A dança a dois, por sua vez, chama a 

atenção para os aspectos do processo de troca, onde não se doam coisas, mas afetos, abraços, 

olhares e gestos, esperando-se receber em troca o prazer a dois da dança e a aceitação do 

grupo.  

 Como abordo a análise da corporeidade e técnicas gestuais, faço uma reflexão a 

partir de trabalhos dos autores Marcel Mauss (2007) e David Le Breton (2009) e Wacquant 

(2002) e analiso as percepções sensoriais do ritual-tango, desde o processo iniciático até 

agregação à comunidade tangueira, apoiada por Turner (1974) e Gennep (2008). A 

perspectiva de gênero, com análises dos saberes e poderes justapostos das relações é avaliada 

principalmente com Marilyn Strathern (2006),  apoiada por Bourdieu (1999), Foucault (2001). 
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Recorro ainda a autores especialistas em tango e dança, para trazer o contexto sócio-histórico 

do início dessa expressão cultural marcada por sujeitos marginalizados e pela influência de 

cultos e rituais religiosos. 

 O bailar em espaços públicos (como os tangos na rua realizados em parques e 

avenidas) assim como o caminhar pela cidade e o gestual cotidiano, é analisado como 

coreografia de interação e sincronia social, dialogando com Le Breton. Quebrando a estrura 

dos bailes privados (em salões e clubes), os de rua trazem uma dinâmica mais solta e com 

maior interação entre diversas gerações. 

 A dinâmica da milonga quando realizada a céu aberto também é vista como 

instrumento capaz de modificar o espaço e as interações da cidade, quando seus agentes 

praticantes reapropriam-se de locais urbanos ociosos ou subaproveitados, analisados a partir 

do conceito de Sennet (2003, p.17) de que “as relações entre os corpos humanos no espaço é 

que determinam suas reações mútuas, como se vêem e se ouvem, como se tocam ou se 

distanciam”. 

 Esta pesquisa avalia se o tango permite uma nova relação entre os atores sociais, na 

qual se reativam as capacidades sensoriais, permitindo questionar a maneira como se vive nas 

grandes cidades. Os tangueiros expressam diferentes modos de viver na fronteira corporal, 

cultural e espacial. As milongas criam encontros e sistemas simbólicos que produzem sentidos 

na reciprocidade da troca e no reforço dos vínculos de sociabilidade. 

 Para investigar a relação de gênero e as construções do papel feminino no tango, 

dialoguei com Pierre Bourdieu e Michel Foucault, especialmente ao investigar os saberes e 

poderes dentro do tango e se haveria o domínio masculino na dança. Uma das análises é se 

simplesmente eram os homens quem escolhiam as dançarinas e elas se submetiam a esse 

código aparentemente patriarcal, como as mulheres do povo Cabila, investigado na Argélia, 

por Bourdieu, nas décadas de 1950 e 1960, ou se haveria outros jogos implícitos. 

 

Técnica de pesquisa/método 
 

 A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica documental e de campo com 

participação observante e ao mesmo tempo observação participante (já que a pesquisadora 

também experiencia o objeto dançando),  partindo de bailes de tango em São Paulo até as 

cidades originárias desse ritmo, na região rioplatense, em Buenos Aires (Argentina) e 

Montevidéu (Uruguai).  
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A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa, para realizar os estudos 

interpretativos por meio da imersão no contexto social pesquisado, com entrevistas e apoio da 

análise de livros, jornais, revistas e textos de internet sobre o circuito dos milongueiros e seus 

códigos, desde a segunda metade do século XIX. O estudo contempla entrevistas formais 

realizadas com 10 mulheres na faixa de 20 a 80 anos em São Paulo e Buenos Aires e 

conversas informais com homens e mulheres das três localidades.  

O estudo privilegia a etnografia detalhada dos bailes, das aulas e dos tangos de rua, 

partindo de São Paulo com posterior análise dos outros países, investigando o baile como 

representação das tensões, conflitos, transformações nas relações de gênero, geracionais e 

étnicas. 

Durante a fase de levantamento de dados e ao longo da pesquisa, de acordo com a 

discussão teórica desenvolvida pelos autores adotados, a investigação se desenvolveu a partir 

de entrevistas individuais intencionais, com fontes escolhidas por seus saberes já 

reconhecidos no tango e por suas relevantes histórias de vida e também com a análise da 

anotação no diário de campo de conversas informais nas mesas, nos bares e até nos banheiros 

das casas com bailes.  

A pesquisa na perspectiva de gênero teve início ouvindo inicialmente mulheres de 

diferentes faixas etárias (dos 20 aos 80 anos) que dançavam nas milongas dos três países. As 

entrevistas formais levaram a buscar também relatos informais tanto de mulheres quanto de 

homens, porque percebi uma certa resistência na comunidade de falar sobre si mesma e 

identificar-se. Os bate-papos casuais, nas mesas, bares, filas e até dentro dos banheiros, 

mostraram-se recursos mais efetivos para colher dados preciosos que formalmente não seriam 

revelados.  Por meio desse instrumento de pesquisa foi possível captar informações de modo 

mais espontâneo e colher dados mais pertinentes sobre os bastidores de um baile. A técnica 

foi muito importante especialmente para entender estratégias e códigos implícitos que não são 

ensinados nas aulas de tango e somente são transmitidos, de uma para outra, entre as 

praticantes mais íntimas.  

As entrevistas formais foram realizadas em campo com 10 mulheres, entre brasileiras, 

argentinas e uruguaias24, escolhidas na faixa dos 20 aos 80 anos, para compreender a 

diferença entre os bailes das diferentes gerações (a milonga ortodoxa do início século XX e a 

                                                        
24 Algumas das informantes terão nomes trocados no texto desta dissertação, porque pediram anonimato. O 
argumento delas foi o de que não desejavam expor suas opiniões e histórias de vida e posteriormente serem 
identificadas por outros participantes, tendo em vista que os ambientes nos quais dançam são pequenos e a 
maioria se conhece. 
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milonga mais solta ou jovem, com passos mais abertos e sem tanta formalidade).  Foram 

respeitados os casos nos quais as entrevistadas pediram o anonimato para preservar sua 

identidade. 

 Com o caminhar da investigação, percebi que para entender melhor a dinâmica era 

preciso também ter depoimentos masculinos e passei a prestar atenção e anotar também 

conversas informais de homens sobre as mulheres e como eles se sentiam em relação a elas. 

Inspirada por Gilberto Velho (1989), que estuda e classifica os cotidanos das camadas 

médias, sistematizei e ordenei os dados colhidos para comprender como os frequentadores 

daquela comunidade específica da milonga relacionam-se e como definem o grupo e a si 

mesmos, nos três países. Verifiquei as categorias utilizadas, as formas de hierarquia e os 

valores e princípios que norteavam essa organização. Num universo de meio urbano 

complexo, percebi experiências em comum, mesmo com características heterogêneas e 

algumas variações nas diferentes localidades.  

A pesquisa trabalhou com as representações desse universo pesquisado para chegar a 

três classificações: uma sobre os códigos explícitos e implícitos do tango no comportamento 

dentro do salão de baile (capítulo 1); a segunda com uma análise da corporeidade, vista a 

partir dos comandos dos professores dados em aula (capítulo 2); e por fim, um gradiente dos 

tipos de milonga desde o tipo ideal mais tradicional até o mais jovem com regras mais abertas 

(capítulo 2).  

 As entrevistas e análises de campo, inclusive de redes sociais na internet, buscaram 

descobrir os fios que moviam os milongueiros, percorreram as linhas circulares dos tangueiros 

dentro do salão, quebrando as linhas retas de ir e vir sem parar, tão presentes na modernidade; 

traçaram as linhas dos circuitos frequentados por esses dançarinos; perpassaram as linhas 

registradas no passado pelos primeiros imigrantes e recriaram novas linhas nas milongas ao ar 

livre, refazendo trajetos e fronteiras da própria pesquisa. 

 No tango, a caminhada forte e característica marca o salão, riscando os trajetos em 

círculo do baile. Caminhar pelos pontos de encontro dos milongueiros em São Paulo, Buenos 

Aires e depois Montevidéu permitiu traçar na pesquisa seus fluxos e circuitos, tanto dentro 

dos salões e práticas em locais fechados, e geralmente noturnos, quanto em intervenções 

urbanas ao ar livre, como avenidas e praças públicas, de dia. Os tangueiros, como atores e 

agentes, marcam e ressignificam espaços e por eles são também transformados. 
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Estrutura da dissertação: disposição dos capítulos 
 

O primeiro capítulo é a porta de entrada para o ritual de troca da milonga, 

descrevendo seus códigos e gestual específico como organizadores de uma dinâmica de 

representações de gênero e do exercício da reciprocidade, em espaços bem demarcados e 

disciplinadores. O ritual do tango começa muito antes do baile, na casa dos frequentadores 

com os preparativos, a indumentária e a caracterização específica.  

A partir da análise do ensaio sobre o dom, do antropólogo Marcel Mauss (2007), a 

cerimônia é tomada como ritual de troca e dádiva, entendida como forma de elaboração das 

imagens de si. A circulação feminina marca o ritual de troca no qual não se doam coisas, 

mas afetos, olhares e gestos esperando-se receber em contrapartida o prazer a dois da dança 

e a aceitação do grupo. Esse processo é composto por um jogo de reciprocidade, com a 

tríplice obrigação de dar, receber e retribuir. Ao mesmo tempo em que produz uma 

integração entre indivíduos, o tango-ritual também articula coesão e tensão social. Neste 

contexto de ritual são apresentados os ícones e símbolos do tango, alguns trazendo certos 

traços e resquícios de ritualismo mágico-religioso, analisado com Eliade.  

O convite é para uma viagem no tempo, pela história do tango e seus atores invisíveis, 

bailado entre homens no cais do porto não apenas portenho, mas também em Montevidéu, em 

bordéis e em rituais afro, ocultados de suas origens. Eram narradores à contra-pelo 

(BENJAMIN, 1987) do que era oficialmente aceito. Dentre as descobertas da pesquisa, estão 

os fluxos e trajetos dos milongueiros ao longo da história perpassando o circuito religioso e as 

formas de elaborar o sagrado e profano em sociedade.  

No segundo capítulo, adentramos os circuitos atuais dos frequentadores dos bailes de 

tangos e seus diferentes estilos e perfis, no triângulo tangueiro São Paulo, Buenos Aires e 

Montevidéu. Foi realizado um mapeamento desses locais de baile e aulas de tango, com sua 

teia de interligações, com alguns pontos em comum e suas formas de sociabilidade. O 

capítulo dá ênfase também aos tangos realizados ao ar livre, em praças, avenidas e ruas. 

Nessa parte da pesquisa são traçadas também as trajetórias dos frequentadores  

passando pelos rituais de iniciação nas aulas e práticas de academias e escolas de tango ou de 

dança de salão em geral, além da insegurança e “batismo” do primeiro baile. Os caciques-

professores e a hegemonia masculina do saber nas aulas. 

O terceiro capítulo é dedicado à perspectiva de gênero e geração, sob um olhar sobre 

os saberes e poderes que permeiam a milonga. Analisa dentro da corporeidade da dança os 
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jogos de virilidade, feminilidade, domínio e poder, nos quais a princípio o homem é o 

condutor do movimento. O texto avalia as relações de gênero, intergeracionais e étnicas no 

tango apoiado na autora Marilyn Strathern.  O capítulo analisa ainda como corpo na dança 

ressignifica as relações de gênero e sexualidade e, dialogando com os conceitos de poder de 

Michael Foucault, cria novos saberes e poderes, a partir da tensão de gênero, étnica, 

intergeracional, de desejos reprimidos e emoções ocultas. É apresentada também a 

desvalorização ainda hoje da memória das mulheres como narradoras do Patrimônio Cultural 

Imaterial da Humanidade, a partir de uma análise de memória de velhos, de Eclea Bosi 

(1994), e de narrador, de Benjamim (1987), com relatos de algumas entrevistadas.  

 Nas considerações finais, o tango é retomado como exercício de novos olhares para 

si, para o outro, para a cidade e para a sociedade. O corpo como narrador do ritual, de um 

novo caminhar pela vida, chamando a atenção para deslocamentos, flexibilidade na parceria e 

conexão no abraço. As emoções e a memória corporal. A solidão e o medo de não 

pertencimento, a autonomia e libertação, falando do mana e do espírito do ritual, explorando 

conceitos da antropologia das emoções e da filósofa Victoria Camps, sobre o governo das 

emoções. 

 

 
Figura 1 - Cartaz em milonga de Buenos Aires e em São Paulo.  
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1 BENVENIDO A LA MILONGA 
 

 

Diabólico, satânico, impuro e imoral. Esses eram apenas alguns dos adjetivos usados 

no século XIX e meados do XX para referir-se ao tango, hoje bailado até para reverenciar o 

aniversário do Papa Francisco25. De proibida para mulheres de família, até ser bailada no 

mundo todo, a dança maldita passou por longo processo de ressignificação para tornar-se 

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Unesco, em 2009.  

Embora seja popularmente conhecida no mundo todo como a dança-símbolo 

argentina, com o grande marketing turístico e a popularidade dos shows, bailes e o 

Campeonato Mundial, o tango tem também origem uruguaia, com surgimento na região 

portuária do Rio da Prata, envolvendo principalmente Buenos Aires e Montevidéu, nas 

últimas décadas do século XIX (entre 1850 e 1880).  

Sua história é marcada por uma trama de diversos trajetos e circuitos que passam pela 

mescla de diferentes fronteiras e culturas26, no contato dos imigrantes (principalmente 

italianos e espanhóis) no cais do porto27, com a população local dos subúrbios, em sua maioria 

de descendentes de  escravizados e também de indígenas28.  

 

1.1 Trajetória do tango e origem oculta em Buenos Aires e Montevidéu  
 

 O início do tango como expressão cultural na região rioplatense (na Argentina e no 

Uruguai) é marcado por atores invisíveis (imigrantes, negros, descendentes de índios, 

mestiços, prostitutas e as poucas mulheres que se atreviam a dançar) que criaram e narraram a 

história na contramão do que era oficialmente aceito. São sujeitos que estavam no contra-

fluxo do sistema, tentando preservar sua capacidade de exercitar as experiências individuais 

mesmo com a ascensão da era industrial. 

                                                        
25 Um Flash mob (intervenção urbana organizada pelas redes sociais da internet) reuniu cerca de 3 mil pessoas 
que bailaram tango no Vaticano em 2014.  
26 Segundo a UNESCO, o tango é uma expressão regional que nasceu entre as classes populares, resultante da 
fusão de múltiplas culturas. 
27 Um dos maiores movimentos imigratórios do Rio da Prata. 
28 O tango nasce da miscigenação de danças e ritmos africanos, de escravizados com a população que chegava 
aos portos – do cambomble, da milonga, do tango andaluz e da habanera cubana. Além de italianos e espanhóis, 
havia também alemães, húngaros, árabes e judeus que formavam uma grande massa expatriada por motivos 
políticos ou procurando emprego, com escassas possibilidades de comunicação devido à barreira do idioma. 
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A importância de estudar o berço do tango a partir desses personagens é que muitos 

desses protagonistas teriam caído no esquecimento da história oficial. Há uma espécie de 

discurso mítico29 do tango para reforçar uma ideologia de época. Dentro desse tango que 

chamo de invisível ou oculto, estão: os uruguaios30; os negros e descendentes de indígenas; a 

dança entre homens; e principalmente o ocultamento da importância da participação feminina 

(tema que abordarei principalmente no terceiro capítulo). 

 O tango nasceu num mescla nos setores marginais de Buenos Aires e Montevidéu, 

vindo dos prostíbulos e subúrbios, com os imigrantes que chegavam ao porto, em meados do 

século XIX. Muitas das letras dos tangos usam o lunfardo, vocabulário próprio com gírias 

argentinas e uruguaias, vindo dos prostíbulos e cárceres.  

Entre 1855 e 1914 chegaram a Buenos Aires quase 5 milhões de imigrantes, sendo 

50% de italianos e mais de um quarto de espanhóis. O restante eram franceses, em 

decorrência de perseguições políticas, além de judeus ingleses e árabes. No mesmo período a 

imigração foi intensa também na outra margem do rio, no Uruguai onde também quase 

metade dos que chegaram era italiana.  Os novos habitantes foram se juntar aos negros, que já 

moravam em casa de cômodos conhecidas pelo nome de conventillos, o correspondente 

portenho dos cortiços cariocas, segundo relata Mauro Mendes Braga (2014, p. 80). 

Nesse período, a população de Buenos Aires era 56% masculina, sendo que entre os 

estrangeiros o número subia para 62%. Metade era solteira, o que estimulou o crescimento da 

prostituição no local, como atividade regulamentada (as prostitutas representavam mais de 2% 

da população, segundo Braga. 

 Proibido e censurado em sua região de origem, consagrou-se ao ir para Paris, ao 

redor de 1910, e a partir daí voltou e começou a ser aceito pela oligarquia portenha, impondo-

se nos salões de classes altas. Essa é a versão mais difundida entre os cientistas sociais e 

historiadores argentinos, mas segundo a pesquisadora María Julia Carozzi (2015) não só a 

origem como também o caráter e as consequências dessa rota ultramarina do tango sofreram 

variações nos relatos da época e, “de tanto narrá-la, ilustrá-la e reinterpretar esta ida e volta do 

baile à Europa, essa ficou sendo a versão mais cristalizada e recorrente”. Antes da ida à 

Europa, parte da sociedade já aceitava o tango bailado em teatros (o Teatro Vitória, onde se 

                                                        
29 Natacha Muriel Gallucci (2014) utiliza a expressão “discurso mítico” em “Cinema, corpo e filosofia: 
contribuições para o estudo das performances no cinema argentino”. 
30 Boa parte dos estrangeiros ignora a origem uruguaia. Há tendência de “embranquecer” a história. Já a dança 
entre homens é muito exaltada em algumas versões que ressaltam a supremacia masculina na criação da mesma 
em detrimento da feminina e omitida em outras que tentam evitar questionamentos sobre possíveis uniões 
homoafetivas. 
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dançava tango e marzurca, era considerado luxoso), bailes de carnaval, conventillos (espécie 

de cortiço, casa comunitária onde os banheiros e cozinha são comuns a várias famílias) e 

festas religiosas, e esse era até ensinado nas escolas para crianças por professoras mulheres 

(CAROZZI, 2015, p. 465-kindle).  

 A própria ênfase na origem prostibulária pode ser um discurso para deslegitimar as 

mulheres que bailavam na época, associando-as todas com as prostitutas, porque, segundo 

Carozzi (2015), até algumas letras dos tangos procuravam enfatizar que as mulheres sedutoras 

acabavam morrendo de tuberculose, doença que atacava ambos os sexos na época.  

 É fato que o número de homens era superior ao de mulheres e que o tango era 

dançado também em casas de prostituição, mas avalio, a partir dos dados bibliográficos, que, 

de acordo com a ideologia que se queria passar, predominava mais um discurso de hegemonia 

masculina na época.  

 A cientista política Viviana Caminos, da RAITT31, citada por Boggiano (2011, 

p.136) enfatiza que, se até hoje muitas mulheres argentinas são enganadas e traficadas, esse 

problema era muito maior na época da origem do tango – elas vinham pensando em 

casamento ou trazidas à força, por sequestros, com conivência da polícia, do poder judicial e 

de políticos. Nunca eram vistas como vítimas, mas como feiticeiras, vampirescas, que 

levavam o homem à perdição. 

 Apesar da versão que recorta o tango exclusivamente ao território marginal do 

prostíbulo, próprio de uma sociedade dual, o certo é que a dança já era praticada nas classes 

médias em 1900, nos salões de associações das coletividades, em aniversários e eventos32.  

 O tango nasce num período no qual a legitimidade da cultura tanto portenha quanto 

europeia se constituía na perspectiva das camadas dominantes da sociedade e da forte 

influência cultural judaico-cristã. Na Argentina, a criação do tango era uma maneira de reagir 

a esse padrão: 

 
As raças33 consideradas vergonhosas e inferiores (índios, mestiços, mulatos e 
imigrantes não desejados) buscavam refúgio em seus ritos, tradições e 
costumes e se desdobravam trabalhando ou buscavam qualquer atalho para 
sair desse inferno (BOGGIANO, 2011, p. 88). 

 

                                                        
31 Red Alto Trafico la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
32 Ema Cibotti refere-se a esse repeito no capítulo “El tango argentino como genuina expresión de las clases 
medias” (O tango argentino como genuína expressão das classes medias), em Lencina (2011). 
33 Embora a autora use o termo raça, ao invés de etnia, sua descrição mostra de que forma eram vistos pela elite 
dominante naquele contexto. Sobre a questão, vide Levi-Strauss, em Raça e História (1952). 
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Desse hibridismo de várias culturas, começa a nascer o tango, disseminando a 

hegemonia masculina, com muitos de seus protagonistas invisíveis até hoje da história oficial, 

como é o caso dos negros, tratados no item a seguir. 

 

Tango macho e origem afro 

 

 
Figura 2 – Trabalhadores bailando tango em Buenos Aires. Disponível em:  El baile de Clausura del Mercado 
Lorea, 1909, Cat. no 74. Caras y Caretas. (BUENOS AIRES: memória del porvenir, 1999, p.153), republicada 
em SOARES (2011) 
 

 De pés descalços ou com calçados precários, homens dançavam com homens no cais 

do porto uma dança com aspectos de duelo, tendo o gestual como arma, mais agressivo e 

provocador para ressaltar a virilidade34. Praticavam entre eles para depois dançar nos becos e 

subúrbios com as mulheres negras e dos cabarés35. Expatriados políticos ou procurando 

emprego, enfrentavam a barreira do idioma, comunicando-se corporalmente. Sobre esse 

cenário, Lorene Soares (2011, p. 19) avalia que: “Paradoxalmente, nesse espaço movente 

repleto de nômades de tantas origens nasce o tango dança, puro movimento de quem de 

alguma maneira buscava um novo paradeiro”. 

Neste período, os homens praticavam a dança entre eles porque tinham que bailar bem 

para escolher a melhor dama da noite, em lugares considerados lascivos pela sociedade. As 

                                                        
34 Um exemplo do tango bailado entre homens pode ser visto na cena dentro de um presídio, no filme Tango 
Libre, do diretor Frédéric Fonteyne, de 2012.  
35 Embora essa seja a visão mais propagada da origem masculina do tango, alguns entrevistados homens 
afirmaram que acreditam que esse discurso é apenas para camuflar os contatos homoafetivos que também 
existiam na época. 
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mulheres que bailavam na época eram prostitutas ou negras remanescentes da escravidão, que 

dançavam com negros, como constata Soares: 

 
o sucesso dos homens brancos para terem alguém para bailar dependeria de 
sua habilidade como dançarinos – algo que se mantém até os dias de hoje, 
independente de raça, situação econômica, cultural ou quaisquer diferenças. 
Quando o tango começou, as “moças de família” não dançavam essa dança, 
lhes era proibida. Por isso os homens treinavam entre si, para 
desenvolverem-se na arte e assim terem maior sucesso na hora de eleger com 
quem bailar (Ibidem, p. 21). 

 

Mesclando e recriando culturas, os imigrantes ressignificavam a saudade que sentiam 

de sua terra, de seus amores e da família que tinham deixado para trás, enquanto eram 

rechaçados pela sociedade dominante:  

 
O tango-baile surge de conflitos raciais e de classe. Ao iniciar-se como um 
baile tenso, em que o abraço entre um homem e uma mulher pretendem 
curar os desencontros de raças e classe provocados pela urbanização e guerra 
(SAVIGLIANO, 1995, p. 101). 

 

 Um desses conflitos prevalece até os dias de hoje, no ocultar da forte influência 

africana nas origens do tango. Para o antropólogo uruguaio, professor Daniel, o tango é uma 

mistura de povos e culturas composta por36:  

 
A dança habanera, a milonga e o ritmo do candomble, porque os negros do 
rio da Prata  lá estavam. É uma mescla e não podemos dizer em que 
proporção esses elementos se combinaram nos portos (...) não se deve nunca 
descartar sua origem popular.37 

 

 Apesar dos rumores sobre a influência afro, apenas na última década o tema começa 

a entrar em pauta nas investigações científicas. O antropólogo argentino Norberto Pablo Cirio 

afirma que a história tangueira ainda está por ser escrita, porque são deixados de lado muitos 

aspectos importantes. A Argentina nunca deu muita ênfase em identificar as origens afro e 

esse assunto até hoje representa uma “pedra no sapato”, porque ninguém quer ser associado a 

um passado escravagista. Ele avalia que: “esse grupo foi marginalizado por uma visão 

eurocentrista de longa data” (CIRIO, 2006, p. 25).  
                                                        
36 Citação retirada do documentário uruguio La cumparsita: um tango uruguayo (2001). Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=ieWrYMJ2uMw desde 23/07/2011. Acesso em 20/03/2016. 
37 Sobre a origem negra do tango, o autor Mauro Braga (2014, p. 146) também  ressalta que não dá para 
esconder a fusão da cultura dos imigrantes com os afrodescendentes, porque os ritmos que mais 
influenciaram o tango (tanto a habanera, quanto o candomble e a milonga) têm origem negra. 

https://www.youtube.com/watch?v=ieWrYMJ2uMw
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 O pesquisador vem reunindo documentos (partituras, fotografias, pinturas e textos) e, 

a partir de relatos de tradição oral, busca comprovar o surgimento do tango em um contexto 

social no qual negros foram artistas e protagonistas. Esse material foi divulgado na exposição 

História Negra del Tango, em Buenos Aires (2010).  

 É ainda Cirio (2006) que descobre que no século XIX havia, pelo menos, 15 

compositores de tango e 10 intérpretes afroargentinos. Ele também ressalta que os 

cambombes afroportenhos38 do século XIX constituíram um dos elementos fundadores do 

gênero, que também incluiu a influência da instrumentação europeia e as danças de salão. 

 Antes de Cirio, José Antônio Wilde (1813-1887) já havia publicado em 1880, a obra 

Buenos Aires desde 70 anos atrás, no qual em um dos capítulos dedicados aos negros 

menciona as profissões executadas pelos escravizados libertos (cozinheiro, alfaiate, sapateiro, 

barbeiro etc), mas chama a atenção para o fato de todos os professores de piano da época 

serem negros ou pardos, que tinham modos refinados e excelente ouvido para a música, como 

citado por Braga (2014, p. 67).  

 Ainda sobre as origens do tango, a autora Silvana Boggiano ressalta que, apesar da 

invisibilidade dos negros propagada para nutrir “um estereótipo nacional de raça branca e 

cultura europeia” (BOGGIANO, 2011, p. 31), verifica-se a influência afro no tango, 

principalmente no estilo milonga, explicitada em algumas canções como Toca Tango, de Juan 

Carlos Carceres39, muito divulgada nas milongas, inclusive paulistas.  

 A influência negra no tango viria das tradicionais festas da coletividade africana 

celebradas desde o final do século XVIII, como a coroação dos Reis Congos40. Após distintas 

proibições, inclusive depois da abolição da escravatura, somente a periferia cultivava esta 

dança. A festa ao culto de San Baltazar41, na qual se baila o camdombe, também teria 

contribuído para a formação da milonga e do tango.   

                                                        
38 Candomble ou camdombe, segundo  o dicionário Aurélio (1999), é uma “dança e música de negros e 
escravizados”. Não me refiro no texto a candomblé, que é uma religião brasileira, embora ambos tenham sido 
introduzidos por escravizados. 
39“Toca tango/Dicen los negros con el tambor/Viene mandinga. Viva Xangó[...] El negro tocaba el curo/P’a 
olvidarse de sus penas/ A reirse de su suerte candombeando sin problemas” 
40Ver A estruturação histórica do tango argentino: uma análise de 1850 a 1890, de Leonardo José Mataruna dos 
Santos e Luciana de Oliveira Barros. 
41Na festa de San Baltazar, o rei mago negro é celebrado com dança com tambores. Sua coreografia é baseada 
em formas circulares.   
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Figura 3 - Origem afro do tango na pintura do uruguaio Pedro Figari (1861-1938) 

 

 Elida Obella (apud BOGGIANO, 2011, p. 111)42 explica que até o século XIX os 

negros eram 42% da população argentina, que foi se mesclando. Sobre as festividades negras, 

a autora frisa que, enquanto se cozinhava, dançavam e tocavam o camdombe: “foram 

proibidas muitas coisas dos negros, então eles formaram seus grupos onde podiam alegrar sua 

alma, quando sentiam o que hoje chamamos de depressão”. 

 Na obra Cosas de negros, publicada em 1926, o uruguaio Vicente Rossi aborda a 

influência dos negros que habitaram o Rio da Prata, no tango, tratados como “sóbrios e de 

moralidade exemplar”. Chega a afirmar que não fosse o preconceito, dois terços dos santos 

seriam negros. O autor também defende que o surgimento do tango teria ocorrido com maior 

força em Montevidéu (BRAGA, 2014, p. 143). 

 Sobre as evidências influência afro nas origens do tango, o pintor uruguaio Pedro 

Figari (1861-1938) dedicou várias obras à dança entre negros. A maioria tem como tema o 

candombe, mas há dois com o título El tango, registrando a dança entre pares.  

Até os dias de hoje é propagado que a Argentina é um país branco, como se não 

houvesse negros e mestiços, mas segundo Balthazart Ackhast43: 

                                                        
42Presidente da Associación Multicultural Multiétnica y de la Federación de Afrodescendientes y Africanos en 
Argentina. 
43 Presidente da Associação Civil África e sua Diáspora. 
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A Guerra da Tríplice Aliança e a febre amarela afetaram os negros, mas não 
tanto como querem fazer parecer os historiadores sarmentistas, porque os 
negros participaram e foram a primeira fila nas invasões inglesas (...) Era 
enorme a quantidade de negros usada pelo poder para atacar os ingleses   
(ACKHAST. In: BOGGIANO, 2011, p. 108). 

 

 As raízes afro do tango que foram europeizadas aparecem muito na sensualidade dos 

passos e na batida do tambor em músicas mais alegres de milonga, que têm influência direta 

dos camdombes (PALACIOS, 2013). Na Argentina o tango teria surgido no final do século 

XIX (por volta de 1880) no bairro de Montserrat, situado entre a Casa Rosada e o atual 

Congresso Nacional, onde viviam os negros libertados que promoviam danças e batucadas 

consideradas indecentes pelos vizinhos brancos e acabavam com intervenção policial, 

segundo relata Palácios: 

 

Na época de carnaval as associações de afro-argentinos saíam às ruas para 
dançar ao som da batucada, denominada na região do rio da Prata 
como “candombe”. A rivalidade dos grupos – cada um queria mostrar que 
era melhor na coreografia – provocava confrontos sangrentos nas ruas. Por 
este motivo, depois de anos de incidentes, o governo ordenou a dissolução 
das associações (PALACIOS, 2013). 
 

 

 Embora existam diferentes explicações e versões, a origem africana do tango aparece 

no próprio nome, segundo pesquisadores como Cirio. Em bantu, queria dizer círculo, baile de 

negros com tambor, chamados tambos. Outra versão propagada é que veio de xangô, o deus 

africano da guerra, ou seria sinônimo de reunião de negros ao som de tambores. Alguns 

historiadores44 também vêem alguma semelhança com o samba de gafieira brasileiro, nos 

temas de amor das músicas e por também ter na dança a parte superior encostada, além 

tambores e passos mais sensualizados (no caso da milonga). 

 

 

 

 

 

 
                                                        
44 Segundo Pablo Palomino (2004, p. 98), “a ênfase na sensibilidade pessoal desses tangos e sambas revelam 
uma cultura de performance interpretativa próxima da experiência teatral na qual as paixões são expostas de 
maneira arquetípica”. 
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Compadrito: o flaneur portenho 

  

 No contexto desta experiência moderna, um dos personagens responsáveis pela 

criação do tango é o compadrito45, homem que vivia de biscates nas ruas da periferia portenha 

e trabalhava ocasionalmente como vaqueiro levando o gado ao porto. Giram em torno dele 

muitas das relações sociais que aparecem na dança. A partir da análise da percepção desse 

protagonista sobre a transformação da cidade de Buenos Aires no século XIX, avalio que ele é 

um flaneur perambulando pelas ruas portenhas, assim como os observadores das ruas de 

Londres e Paris, descritos por Walter Benjamim (1985 e 1994). 

  Como circulava em vários ambientes, o compadrito foi responsável por mesclar o 

animado jeito africano com a elegância hispana e acrescentar o violão ao batuque. Na 

avaliação de Ariel Palacios (2003), com os descendentes de escravizados, o irreverente 

compadrito mudou a forma de tocar e dançar o gênero, que passou a ser bailando colado à sua 

parceira, nos cafés e bordéis, algo considerado inapropriado. Meclava-se assim o jeito 

divertido africano com a elegância hispana. 

 A partir da pesquisa bibliográfica, verifico que o compadrito, assim como o flaneur, 

é um leitor da cidade, bem como de seus habitantes, tentando decifrar os sentidos da vida 

urbana. Ambos apresentam características de figuras marginais que precisam criar novas 

formas de sensibilidade para se adaptar ao seu contexto e acabam desenvolvendo uma nova 

dimensão corpórea, aproveitando-se dos espaços da cidade. 

  Tanto o compadrito quanto o descendente de escravizados eram rejeitados pela 

sociedade. Os compadritos dançavam milonga, polca, mazurca e quadrilha e levaram o ritmo 

dos tambores, que viam nos batuques afro-argentinos, para os currais do gado, acrescentando 

o violão.  

 O compadrito e os afro-descendentes excluídos da sociedade fazem parte de um 

contexto em que havia na capital portenha quase sete estrangeiros para cada argentino nativo 

(Censo de 1887). Eles vivem o choque da modernidade e a luta pela sobrevivência. Até a 

Primeira Guerra Mundial, este cenário era formado por europeus mais ou menos pobres, 

campesinos (trabalhadores rurais), homens em sua maioria analfabetos que chegavam para 

fazer a América e povoá-la na perspectiva das elites argentinas. Quanto maior fosse sua 

                                                        
45 O compadrito, nas horas livres, gostava de tocar violão e jogar. Este personagem está presente em muitas 
letras de tango. Ele é citado pelo autor Jeffrey Tobin, como um modelo até hoje de virilidade seguido por muitos 
portenhos (1999). 
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capacidade de trabalho, maior o seu valor (DEVOTO, 2003) em uma elite europeizada e 

mercantilista. 

 A rua é o lugar de observação do compadrito, que não se submete às exigências e 

padrões das grandes metrópoles. É transgressor seu passeio pela cidade, sua travessia é uma 

manifestação contra o tempo industrial. Ele e os outros personagens ocultos da história do 

tango jogam com as experiências para adquirir uma nova ordem de sensibilidades. Abrem a 

percepção para novos campos sensórios, num mundo de choque, no qual a subjetividade 

moderna é um estado permanente de atenção para entender o movimento. Ou o corpo adapta-

se à nova ordem de sensibilidade ou é atropelado pela modernidade. 

 

O principal lugar de dança dos compadritos eram cafés misto de bordéis. 
Além destes lugares onde consumia-se mulheres e bebidas, estavam os 
“peringundines”, lugares exclusivos para a prática do sexo pago. Tanto nas 
academias como nos peringundines dançava-se o tango, dança 
excessivamente lasciva para os padrões da época. Mulheres “decentes” não o 
dançariam. As únicas que aceitavam fazê-lo eram as prostitutas 
(PALACIOS, 2009, p.1). 

 

 O tom sexual da dança era tão acentuado que tornava-se praticamente impossível 

encontrar mulheres disponíveis para o tango. “A mulher era considerada um ser que é preciso 

orientar como as crianças” (BOGGIANO, 2011, p. 63). Desta forma, para treinar os passos, os 

homens dançavam entre eles nas ruas.  

 No início, o tango era praticado em bordéis (alguns administrados por mulheres 

imigrantes) e prostíbulos ao som de violino, flauta e violão, com os outros instrumentos sendo 

incorporados depois. Há histórias de que, na ausência do violão, um habilidoso soprador 

utilizava um pente com papel de enrolar cigarro para simular o som das cordas deste 

instrumento. O famoso bandoneón, que no início era usado em procissões religiosas, surgiu 

somente em 1900, trazido provavelmente por imigrantes alemães.  

A polca europeia, a habaneira cubana, o candombe uruguaio e a milonga espanhola 

firmaram o nascimento do tango. A dança sensual e as letras descrevendo situações em 

prostíbulos faziam com que fosse visto como imoral e devasso. Mas, ao longo dos anos, com 

a popularização do gênero, principalmente em Paris, os ataques foram perdendo força.  

 

As épocas de ouro, declínio e renascimento 

O tango passou por seu período mais efervescente nos anos 20 e nos anos 40. A 

primeira fase começa quando o tango é levado a Paris, por volta de 1910. A canção La 
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Morocha, do uruguaio Enrique Saborido, chega em 1907 e La cumparsita (melodia do 

uruguaio Geraldo matos), tango mais difundido pelo mundo, é de 1917. O ícone desse período 

dos anos 20 é o cantor e compositor Carlos Gardel, cultuado até hoje em Buenos Aires com 

ares de herói e santo, como explico abaixo. Foi um homem extremamente midiático para a 

época, aparecendo em gravações de vários filmes como El dia que me quieras (1935). Além 

de Gardel, venderam muitos discos nessa época: Ignacio Corsini e Agustín Magaldi, e 

cantoras como Rosita Quiroga e Azucena Maizani, propagando o tango no exterior. 

Os anos 1940 marcam a segunda época de ouro do tango, quando novos artistas 

como Aníbal Troilo, Armando Pontier, Francisco Canaro e Carlos di Sarli e Juan D’Arienzo 

tomaram os bailes. Os pequenos trios de flauta, violino e violão (e depois o bandoneon) se 

transformariam em sextetos e grandes orquestras, amplamente tocadas até hoje nas milongas.  

 O maior destaque desse período é o revolucionário Astor Piazzolla46, criticado pelos 

antigos compositores que não consideravam sua música como tango, por suas inovações no 

ritmo e na harmonia, com forte influência do jazz. Teve como parceira a cantora Amelita 

Baltar.  

 Enquanto havia toda essa disseminação do tango na região de Buenos Aires e 

Montevidéu, o gênero também se desenvolvia no Brasil, mas suas origens aqui são complexas 

e mais relacionadas ao chorinho47 e ao maxixe48. Alguns pesquisadores, como Heloisa 

Valente, chegam a defender que o tango brasileiro é anterior ao argentino, afirmando “que o 

território do tango e sua definição são mais amplas do que se tem notícia” (2012, p82). Seus 

principais representantes são Ernesto Nazaré, autor de mais de noventa tangos49 e Chiquinha 

                                                        
46 Piazzolla foi considerado, segundo autores como Bolassel (2011), um transgressor musicalmente do tango 
tradicional para a época, mesclando o gênero com elementos de outros ritmos como o jazz. Suas obras foram 
sucesso. Em termos de dança, no entanto, não era tocado nas milongas, por ser um estilo que não combinava 
com os passos do tango milongueiro tradicional. Apenas no final dos anos 1990 que começou a ser utilizado em 
alguns bailes de tango novo, cujos frequentadores eram geralmente bailarinos com passos mais aéreos e livres. 
47 Conjunto de instrumentistas de categoria, essencialmente carioca, surgido nos fins do século XIX com flauta 
violão e cavaquinho (e mais tarde acrescido de clarinete, oficleide, bandolim, pistão, trombone), e que tocava em 
serenatas, bailes familiares e festas populares. (…) Música de caráter sentimental executada por tais conjuntos, 
vizinha da polca e da valsa, tendo porém marcação ritmica do maxixe, e que se desenvolve em modulações e 
improvisações (CHORINHO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 1999, p 463). 
48 Dança urbana, geralmente instrumental de par unido, originária da cidade do Rio de Janeiro, onde apareceu 
entre 1870 e 1880, como resultado da fusão da habanera e da polca com uma adaptação do ritmo sincopado 
africano. Era um compasso binário simples, andamento rápido e caracterizam-na requebros de quadris, voltas, 
quedas e movimentos de rosca (parafusos), acompanhados de passos convencionados ou improvisados pelos 
dançarinos. Foi substituída pelo samba, na segunda década do século XX (Ibidem, p. 1302). 
49 Além das obras denominadas somente tangos, encontram-se diversas classificações nas publicações da época 
como: tango característico, tango carnavalesco, tango meditativo, tango de salão, tango fado, tango habanera, 
tango milonga e tango argentino (VALENTE, 2012, p. 82). 
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Gonzaga, uma das maiores compositores de música popular brasileira quatorze50 tangos 

publicados.  

 O primeiro tango brasileiro teria sido Olhos Matadores (1871), de Henrique Alves de 

Mesquita (1830-1906)51, seguido de Ali Babá (1872). Em 1892, Nazareth compõe "Rayon 

d’Or" usando pela primeira vez a denominação tango, mais especificamente polca-tango, para 

uma composição sua. Em seguida (1910), compôs o famoso tango "Brejeiro", muitas vezes 

confundido, posteriormente, como choro. O primeiro tango de Chiquinha Gonzaga foi o 

famoso "Gaúcho", popularmente conhecido como “O corta-jaca” (1897) para a revista 

"Zizinha Maxixe". Nas década seguintes destaca-se também entre o público brasileiro 

“Despertar da Montanha” (1919), de Eduardo Souto (1882-1942). 

 O tango brasileiro, para quem ouve pela primeira vez, lembra musicalmente o choro 

e não os tangos argentinos das orquestras tocadas até hoje em milongas do mundo todo. Essa 

associação ocorre porque ambos os gêneros se aproximaram muito a partir do século XIX,  

segundo estudiosos, ambos teriam elementos da habanera, que chegou ao Brasil pelas 

companhias de teatro musicado, incorporando a polca e lundu52.   

 Havia uma certa flexibilidade na classificação dos diferentes tangos na Argentina e 

no Brasil, nesse período e em ambos o gênero se misturava segundo avalia Valente (2012): 

 
O que ocorre é que não havia, verdadeiramente, a necessidade de estabelecer 
fronteiras nítidas entre o tango de origem rio-platense ou brasileira. (...) já 
nos primeiros anos do século XX, despontavam os tangos buenairenses da 
denominada (1880-1920), sendo Don Juan , el Taita del Barrio, de Ricardo 
Podesta (1900), El Porteñito (1903) e La Morocha (1905) – ambos de Angel 
Villodo – os primeiros com letra. Compostos geralmente para flauta, violino 
e violão, a semelhança não apenas timbrística mas também estrutural 
assemelhava-o ao tango brasileiro da mesma época, com carater brejeito – 
ou canyengue53, no caso rio platense (VALENTE, 2012, p. 83). 

 

                                                        
50 Dado coletado de Talhita Peres, em: Tangos para piano de Chiquinha Gonzaga, Centro de Pós Graduação, 
Pesquisa e Extensão do Conservatório Brasileiro de Música, Rio de Janeiro, 1995. 
51 Compositor a quem se atribui a vulgarização do nome tango para designar o tipo de música de teatro ligeiro 
que até então espanhóis e franceses preferiam chamar de "habanera" (Disponível em: 
http://www.dicionariompb.com.br/tango-brasileiro/dados-artisticos. Acesso em: 06/03/2016. Para o pesquisador 
Jairo Severiano, o autor teria dado essa denominação apenas para reafirmar seu prestígio, após voltar de Paris, 
onde aperfeiçoou estudos.  
 
52 Disponível em:  http://www.dicionariompb.com.br/tango-brasileiro/dados-artisticos. Acesso em: 06/03/2016. 
53 Estilo do qual se originou a milonga no tango. Segundo o site português Pasion Tango, o canyengue é 
provavelmente o estilo mais antigo de tango argentino, criado na década de 1930. A dança tem postura com 
abraço mais fechado e pés ligeiros; posição em forma de V, joelhos flexionados e passos curtos. As mulheres 
costumavam usar vestidos longos e mais justos. Disponível em: http://www.pasiontango.net/. Acesso 
em: 05/ 02/2016 

http://www.dicionariompb.com.br/tango-brasileiro/dados-artisticos
http://www.dicionariompb.com.br/tango-brasileiro/dados-artisticos
http://www.pasiontango.net/
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 Não existem muitos registros históricos sobre a entrada do tango enquanto dança na 

capital paulista, mas tudo indica que esse teria chegado por meio da difusão das rádios, da 

venda de discos e com a vinda de orquestras que faziam sucesso na época. Durante a 

pesquisa, num bate-papo rotineiro com minha mãe, Luzia, fiquei sabendo que esta tem muita 

saudade de quando dançava enquanto solteira com seus primos e irmãos nos bailes de 

orquestras paulistas. Sem me dar conta, percebi que estava resgatando na pesquisa a minha 

própria origem. Tive a grata surpresa ainda de descobrir que minha avó gostava de Gardel e 

que um dia ficou furiosa porque havia encomendado um disco dele, mas a cunhada se 

enganou e mandou outro.  

 Não é à toa que minha avó tenha se enfurecido, porque Gardel foi tão popular que 

uma de suas canções mais famosas, El Día que me Quieras, foi interpretada por vários cantores 

românticos famosos no Brasil, como Cauby Peixoto, Agnaldo Rayol, Agnaldo Timóteo, Nelson 

Gonçalves, Roberto Carlos e até Hebe Camargo.  

 Segundo Valente, no Brasil essa tangomania vem antes da década de 1920, com a 

voz inesquecível do autor, que já fazia fama na Europa: 

 

O tango argentino passa a ser traduzido, adaptado, parodiado e torna-se 
canção das mídias, por excelência. Muitos cantores adotá-lo-ão em seu 
repertório, em sua forma original, alguns com destaque notável. O processo 
de territorialização levará à transplantação do tango portenho, gerando o 
tango nômade, no Brasil, ainda nas primeiras décadas do século XX, com 
grande repercussão: quer como tango argentino interpretado em versão 
original, quer na versão traduzida para o português (Ibidem, p. 85). 

 

 Por minha mãe, tive também a satisfação de saber que os meus avós tinham dançado 

tango, algo que eu nunca havia imaginado: 

 

Eu me lembro de ter visto meus pais dançando tango (décadas de 50 e 60) 
nas festas de família em São Paulo e no interior (Marília). Não era assim 
chique como hoje, cheio de figuras e adornos. Era um tango mais popular 
dançado a dois, com poucos passos, mais parecido com o bolero simples, 
com muito dois-prá-lá-dois-prá-cá. Se aprendia na própria família e 
observando nos bailes.   

 

Durante a pesquisa descobri, no site São Paulo Minha cidade54, um depoimento sobre 

a importância do rádio para a difusão do tango em São Paulo. Leonello Tesser conta sobre 

quando ele ouvia este ritmo, nos anos 40 e 50, com o seu tio Luiz:  

                                                        
54www.saopaulominhacidade.com.br/historia/ver/9601/Velhos%2Btangos%252C%2Bvelhas%2Blembrancas. 
Acesso em: 02/ 02 /2016 

http://www.saopaulominhacidade.com.br/historia/ver/9601/Velhos%2Btangos%252C%2Bvelhas%2Blembrancas
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Ele chegava e a primeira coisa que fazia era ligar o rádio na Bandeirantes 
para ouvir o programa denominado RE-FA-SI que só tocava tangos 
argentinos (na época a música portenha era muito divulgada). É por isso que 
hoje eu gosto muito de ouvir os velhos tangos interpretados por Carlos 
Gardel, Libertád Lamarque, Hugo Del Carril, inclusive tenho vários CDs do 
Gardel. Por coincidência, tenho um vizinho que quase todas as noites toca 
seu piano. Na última quinta-feira, tive o prazer de ouvir uma seleção de 
tangos que ele tocou, fechei os olhos e logo me vieram à mente os felizes 
momentos que passei na minha infância e ainda soam em meus ouvidos os 
acordes das músicas daquele tempo (…). 
 

 
Tesser recorda também dos bailes paulistas: 

 
Lembrei-me também dos salões de baile que frequentei, já na mocidade, 
onde também lutava para dançar o tango com floreios, mas não consegui 
muito sucesso. Recordei as noites do antigo Piratininga, um salão de bailes 
que ficava num sobrado na Rua da Moóca. (…)Velhos tangos, velhas 
lembranças que às vezes teimam em povoar meus pensamentos, mas que me 
trazem momentos de alegria que se foram e não voltarão jamais. 

 

 Quando, a partir da década de 1940, a cidade de São Paulo vira pólo industrial e 

financeiro, começa a se desenvolver também sua vida noturna, com bares e clubes. O tango 

aparece no repertório das orquestras. A popularização maior viria na década de 1950 com a 

industrialização da cidade e a maior demanda por entretenimento em salões e cabarés. Nesse 

período, não há registros de milonga, mas apenas bailes com vários outros ritmos de dança de 

salão. Havia também muitas apresentações de espetáculos de tango.  
 

A vida cultural da cidade se expandiu para bares, boates, restaurantes e bailes com 

tango tocado ao vivo pelas orquestras, além de ser difundido nas rádios. Mas era mais 

dançado por homens, que aprendiam observando os shows. Para as moças de família, “o 

recato era sinônimo de distinção”, segundo Mary Del Priore descreve em História do Amor no 

Brasil (2010, p. 256). 

 

 

 

 

 

 



 

   

42 
 

Declínio do baile dos anos 1960 e novos ares em 1990 
 

A partir do final da década de sessenta, o tango não desaparece, mas passa a ser 

considerado uma manifestação “fora de moda”55, dançado por pessoas mais velhas e 

conservadoras ou por membros de camadas sociais menos favorecidas, no interior do país e 

nas periferias das grandes metrópoles, com o surgimento das discotecas.  

Os brasileiros voltam-se nesse período mais para a Bossa Nova, para o rock e para o 

movimento da Tropicália. O tango reaparece apenas esporadicamente em situações 

particulares como marco temporal e geográfico para fazer referência às décadas de 1920 na 

Argentina, com “enfoque caricatural simbolizando decadência, erotismo56, exotismo, afetação 

ou pornografia” (VALENTE, 2012, p. 118).   

Seu ressurgimento vem na década de 1990, com aulas e práticas e academias de 

dança de salão e multiplicam-se os seus praticantes e locais para dançar a dois. Atualmente, 

no Brasil, a melhora econômica tem influenciado maior número de adeptos, que viajam para a 

Buenos Aires em busca de cursos, aperfeiçoamentos e milongas. O renovado interesse dos 

jovens argentinos e estrangeiros movimenta hoje cerca US$200 millhões por ano em Buenos 

Aires (entre aulas, milongas e shows)57 e é bastante noticiado nos jornais e revistas 

especializadas. 

Segundo o pesquisador Valter Rodrigues (2012, p. 73), no centro de São Paulo havia 

também os taxi-dancing, bailes que atraíam homens porque tinham mulheres contratadas para 

dançar. Eles pagavam pelo tempo que ficavam com o par. Os minutos eram controlados pelo 

picotador de cartão. Diferente do cabaré, não se podia ultrapassar, pelo menos no ambiente do 

baile, a barreira entre a dança e a intimidade, porque a lei proibia. Os cabarés e taxi-dancing, 

no entanto foram obrigados a fechar no período da ditadura e deram lugar às discotecas, ao 

rock e à moda dos “Embalos de Sábado à noite”, como avalia Rodrigues (2012). 

 Em seu início, o tango era dançado mais de improviso, passado de pai para filho, não 

havia as academias, que surgiram somente no final do século XX. Bailarinos e professores 

argentinos começaram a vir para São Paulo se apresentar e acabaram descobrindo um 

segmento ainda não explorado de dar aulas e criar casas especializadas a partir da década de 

1990, período em que o tango foi impulsionado também em Buenos Aires, com a criação de 

                                                        
55 Dados colhidos no texto sobre dança de salão, de Jussara Gomes, no site Dance a Dois.  
http://www.danceadois.com.br/. Disponível em: 05/02/2013 Acesso em: 05/ 02/ 2015 
56 Trechos de Piazzolla são tocados em 1973 no filme Toda nudez será castigada, de Arnaldo Jabor. 
57 Disponível em 16/12/2001. http://www.lanacion.com.ar/359655-el-tango-un-negocio-que-mueve-millones. 
Acesso em 05/03/2016. 

http://www.danceadois.com.br/
http://www.lanacion.com.ar/359655-el-tango-un-negocio-que-mueve-millones
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vários eventos58. Em São Paulo, um dos primeiros bailinhos só de tango realizado entre 

amigos, há 20 anos, na última quinta-feira do mês, é o da tangueira Virginia.  

  Atualmente, existem tangueiros paulistas que aprenderam em família e continuam 

passando para a frente a dança, mas a maioria forma-se em escolas e academias 

especializadas. Muitos bailes oferecem uma aula gratuita antes do evento e algumas escolas 

também estão promovendo práticas dentro das próprias academias, que seriam mais informais 

e teriam a intenção de estimular os alunos a continuarem aprendendo e frequentando as 

milongas.59 

 Na Argentina e no Uruguai, a geração que hoje está na faixa de 30 a 40 anos e gosta 

de tango geralmente vem de famílias em que os pais não bailavam tango, mas os avós sim, 

resgatando saberes de duas gerações. A principal razão do declínio do tango entre os anos 

1960 e 1980 é, com a chegada da ditadura, o surgimento de uma cultura juvenil que 

desprezava a autoridade paterna e as autoridades. Eles rejeitavam as músicas e danças 

tradicionais e preferiam o rock e o eletrônico. Além disso, a polícia costumava aparecer nas 

milongas e ser rígida com os tangueiros, exigindo documentos e os fazendo passar por 

constrangimentos.  

 O professor e coreógrafo Rodofo “Cacho” Dinzel avalia porque nos momentos 

ditatoriais perseguiu-se tanto a milonga:  

 
O tango é uma grande escola de democracia e de valores primordiais: a 
maneira de conviver na pista de baile  - coisa que hoje muita gente não sabe 
fazer nem respeita – te ensina a ser solidário com os demais, ou te faz 
entender de forma muito prática aquilo de que minha liberdade termia onde 
começa a do outro. Muitas vezes na pista, você vê alguém (..) fazendo  algo 
que te dá conta que é impossível frear (o passo) e você se detém e é 
solidarário e deixa o espaço para que o outro brilhe. Isso é uma grande 
escola de democracia. Por isso que nos momentos ditatoriais se perseguiu o 
tango: por medo que a massa tenha como divertimento uma escola 
democrática, onde a construção e o desempenho de uma dança têm como 
valores - e como mecânica de dança  - os mesmos princípios que teve a 
Revolução Francesa: fraternidade, igualdade e liberdade. Não seja coisa que 
os pobres se juntem e que queiram ser livres (GUERRI e TORONCHIK, 
2012, p. 52 e 92). 

  

 

                                                        
58 Em 1986, estreia o filme El exílio de Gardel, de Fernando Solanas; em 1990, inaugura-se a Academia 
Nacional de Tango; em 2003, é criado o Campeonato Mundial de Tango assim como muitas escolas 
especializadas. 
59 O assunto será abordado mais a fundo no capítulo 2, no item sobre a aprendizagem nas escolas. 
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 Na década de 1980, o espetáculo Tango Argentino é considerado o responsável por 

reavivar o tango no mundo, apresentado em Paris (1983) e em Nova York, na Broadway 

(1985). O sucesso do espetáculo impulsiona o tango como produto de exportação e a volta dos 

bailes. 

Enquanto em Buenos Aires o tango voltou a se expandir no final dos anos 1980, em  

Montevidéu, segundo relatos colhidos com entrevistados nas milongas, a população e o 

governo teriam dado mais ênfase para o candombe60, as murgas61 e outras expressões 

populares, o que explicaria a divulgação bem menor do tango nesse país em relação aos 

argentinos. O candombe lembra o samba e pode ser visto o ano todo, mas principalmente no 

Carnaval afro-uruguaio com duração de 40 dias de janeiro a março. Ocorre nas ruas e os 

teatros da capital ao lado das murgas e trupes de teatro que fazem sátira do cotidiano e da vida 

política, usando muita máscaras e muita música. 

Na Argentina, na década de 1990, o tango retorna com força maior, com os festivais, 

os campeonatos regionais e o Mundial de Tango. Além dos bailes tradicionais ou ortodoxos, 

começaram a aparecer também as milongas mais jovens, relaxadas, com a influência de 

passos mais livres dos bailarinos, e passos com abraço mais aberto.  

O chamado tango novo aparecia por influencia de bailarinos profissionais de dança 

moderna e como uma forma de bailar músicas como as de Piazzola, o que não era possível 

com os passos tradicionais dos milongueiros. Essas milongas convidam as pessoas a estarem 

mais à vontade, sem a necessidade de tantos códigos. A própria vestimenta é mais informal, 

aparecendo calça jeans e outras peças mais esportivas, sem a necessidade de trajes sociais e 

com brilho. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
60 Candomble ou camdombe, segundo o dicionário Aurélio, é uma “dança e música de negros e escravos”. Não 
me refiro no texto a candomblé, que é uma religião brasileira, embora ambos tenham sido introduzidos por 
escravizados (CANDOMBLE. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 1999). 
61 Murga é manifestação teatral e com poesia na rua, a combinação de músicas afro-latinas. A murga é executada 
basicamente com instrumentos de percussão. Berço do gênero, a murga ganha ares de apresentação teatral, com 
coros e encenações que, no Carnaval, fazem humor com a vida social e política do país. 
<http://www.descubrimontevideo.uy/en/murgas> 
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Do profano ao sagrado no ritual tango: crivo dos três papas 

 

  
 

Figuras 4 e 5. Tango no aniversário do papa Francisco.  
Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/papa-francisco-faz-aniversario-ganha-bolo-e-fieis-
dancam-tango-no-vaticano.html/http://www.elcomercio.com/actualidad/tango-gigante-vaticano-cumpleanos-
papa.html 
 

Em 2014, o aniversário do papa Francisco62 foi celebrado de maneira diferente: com 

cerca de três mil casais63 bailando tango em frente à Praça São Pedro, no Vaticano. Ao ver 

essa cena, agradecida pelo pontífice é difícil imaginar que um século antes esta dança era 

considerada impura pela Igreja e teve que passar pela aprovação de dois papas para poder ser 

bailada.  

No início do século XX, quando o tango começou a entrar no salões burgueses da 

França, bispos o descreviam como ritmo pecaminoso e obsceno e exigiam sua proibição. O 

tango foi parar em julgamento do papa Pio X (1903-1914). Os diplomatas argentinos queriam 

que o Sumo Pontífice aprovasse a dança que os jovens da aristocracia, ansiosos já pelo 

carnaval de 1914, pudessem bailar. Ariel Palacios (2013, p. 1) ressalta que: “Tudo indicava 

que se a Igreja o proibisse, as Forças Armadas da Itália impediriam que seus oficiais o 

dançassem nos elegantes bailes que estavam sendo preparados para essa festividade”.  

Para defender o ritmo, foi realizada toda uma estratégia de camuflar a sensualidade 

da dança, apresentada por um casal de jovens irmãos de forma bem suave para o Vaticano. Os 

gestos mais ousados foram tão mascarados que, além de permitido, o tango foi ironizado pelo 

papa que recomendaria aos dançarinos uma dança camponesa do século XIX, que 

considerava “mais animada”. 

                                                        
62 O papa bailava tango quando jovem, segundo informações de sua família. 
63 Bailaram ao som do bandoneon, tocando Libertango, de Astor Piazzola, por cerca de uma hora e meia. Ao se 
despedir, o Papa ainda agradeceu convidando os tangueiros presentes para fazer soprar um pouco do vento dos 
pampas e dizendo que naquele dia era uma praça 2x4 (referindo-se aos passos do tango argentino). 
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O tango bailado para o papa era bem diferente do que corria solto nos bailes de 

classe média argentina e europeia, mas o importante era que estava provisoriamente absolvido 

e conquistava cada vez mais adeptos, permitindo o sucesso de cantores como Carlos Gardel. 

No entanto, a má fama do tango permanecia em certos setores da sociedade e a dança precisou 

passar novamente por julgamento.  

Dessa vez, o pontífice seguinte, Pio XI (1922-39), quis avaliar pessoalmente a dança. 

Novamente, a apresentação foi suavizada para persuadir o papa, utilizando ícones do 

catolicismo. O bailarino argentino Casimiro Aín dançou um raro tango com nome religioso, o 

Ave Maria, do compositor Francisco Canaro. Para enfatizar, o bailarino ainda termina em 

uma posição de genuflexão diante do papa que apenas se retira em silêncio. Nunca mais o 

tango precisou ser avaliado pela Igreja e continuou a se expandir por vários países, 

principalmente depois da criação do Campeonato Mundial de Tango em 2003 e de ser 

considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, em 200964. 

 

1.2 Etnografia do baile: da preparação ao ritual de troca e dádiva 
 

Benvenido a la milonga! Ao adentrar a porta de uma milonga, subindo as escadas 

(cobertas por pequenas velas brancas e até tapete vermelho em ocasiões especiais como 

aniversários), o visitante é convidado a um trajeto sensorial pelo universo do tango, desde 

suas origens, instigando a percepção, à descoberta da corporeidade e de um novo modo de 

caminhar.  

Ao som do bandoneon (instrumento típico do tango parecido com acordeon e 

sanfona) e dos clássicos de tango, milonga ou tango-valsa, os sentidos começam a ser 

aguçados, com o tilintar das taças de vinho, o arrastar do salto nas batidas mais marcadas no 

solo, na cadência do sentar-se e levantar-se para o início e fim da dança; do ritmo de pezinhos 

impacientes debaixo das mesas e das batidas dos dedos e unhas vermelhas, em cima das 

mesas, ansiosos por uma dança – um momento atemporal de festa-ritual, que quebra o ritmo 

linear do cotidiano industrializado. 

A ritualística do tango começa muito antes do baile, com os preparativos e a 

transformação para ver e ser visto65 na milonga. A cerimônia do tango pede uma indumentária 

e acessórios específicos para que se inicie a festa de reprodução dos jogos sociais. Segundo 
                                                        
64 A declaração da UNESCO refere-se ao tango como tradição argentina e uruguaia, que nasceu no Rio da Prata, 
entre as classes populares das cidades de Buenos Aires e Montevidéu (LECINA, 2011, p. 23). 
65 O fazer-se ver é muito importante, inclusive escolhendo os melhores lugares para se sentar, como será 
abordado no item sobre os códigos da milonga. 



 

   

47 
 

Caillois (1988, p. 84), essa transformação com pinturas e apetrechos faz parte de toda 

cerimônia “ou em termos mais amplos, toda atividade sujeita a regras, seja ela avassaladora 

ou solene e sobretudo se o celebrante envergar o traje próprio, serve de base a um jogo, que 

reproduz essa mesma cerimônia.  

Os homens separam o que consideram suas melhores sociais, geralmente  paletós ou 

ternos, gravatas que combinem com a camisa, calças um pouco mais largas que favoreçam os 

movimentos sem tirar a elegância e sapatos que possam deslizar melhor na pista sem 

escorregar. As mulheres preparam a melhor maquiagem, batons vermelhos, saias e vestidos 

com tecidos que propiciem o balanço, algum decote ou fenda, algum brilho. Sandálias 

coloridas para chamar a atenção. Algumas usam também calças pantalonas66.  

Nas milongas de salão, os banheiros, principalmente os femininos, costumam ser um 

local bem movimentado, principalmente no inverno, porque as mulheres chegam vestidas 

cheias de camadas de blusas (o que algumas chamam em São Paulo de moda-cebola, ao 

descascar os trajes), casacos e calças e vão retirando-as, transformando-se em milongueiras, 

dando lugar a saias, vestidos ou blusas que tenham algum decote ou realcem de alguma forma 

a feminilidade.   

Os espelhos são disputados para verificar se a indumentária está de acordo e a 

maquiagem será mais acentuada ou retocada, com os tons mais fortes de preto, de vermelho e 

de brilhos. Dentro de alguns banheiros em Buenos Aires também se encontram chicletes e 

balas para vender, afinal é importante cuidar do bom hálito. 

As curvas femininas e as costas são muito valorizadas. Os cabelos são presos em 

coques, tranças, ou soltos com apenas alguma fivela do lado direito, onde parte da bochecha 

será encostada no rosto do cavalheiro, para que os fios não atrapalhem. Alguns homens não 

gostam dos fios soltos femininos, porque ficam roçando o nariz e dão coceira.  

O banheiro é o local onde algumas pessoas pedem ajuda para fechar botão ou zíper 

mais complicado; e também trocam os sapatos, por sandálias de salto alto, especiais para 

deslizar o suficiente na pista. As mulheres de melhor poder aquisitivo costumam colecionar 

sandálias, como espécie de forma de poder dado aos pés, que em passos bem delineados 

significam sensualidade. Algumas mesmo sem ainda terem adquirido a técnica do baile, com 

apenas umas poucas aulas, fazem questão de comprar sandálias caras (geralmente 

                                                        
66 O vestuário dos milongueiros é diferente daquele usado por dançarinos profissionais nos espetáculos. Nos 
shows, para marcar presença ao público, as fendas são mais exageradas nos vestidos e vão até a altura da virilha, 
mostrando totalmente as pernas e até a calcinha (elas costumam usar colante ou body). Há muito brilho e decotes 
acentuados. A maquiagem também é mais forte e os apetrechos no cabelo, como flores, são bem destacados. 
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confeccionados em Buenos Aires).  

Os tangueiros levam suas mochilas ou sacolinhas a tiracolo com seu sapato especial 

de dança, para serem usados somente naquela ocasião especial e serem preservados. Algumas 

pessoas trocam os sapatos na própria mesa onde estão sentadas. Entre os grupos mais jovens, 

é comum não haver muito capricho na hora de guardar os calçados e acabam se formando 

montanhas de tênis e meias debaixo das mesas, ato desaprovado pelos olhares dos mais 

velhos67. 

 

Trajeto dos cinco sentidos  

 

Os estudos sobre o tango, assim como a pesquisa aqui aprofundada sinalizam a 

milonga enquanto um exercício sensorial, instigando a visão, a audição, o olfato, o tato e até o 

paladar a novas percepções. Começa com o olhar: para as cores e brilhos dos vestidos, dos 

decotes, das gravatas, dos sapatos; da mirada incisiva para o parceiro; do cuidado para não 

esbarrar nos outros casais. No tango, a mirada é primordial entre homens e mulheres para 

começar o jogo de sedução do ritual de trocas corporais e afetivas. Eles precisam estar atentos 

e observar todos os gestos para conseguir que a dança a dois se realize.  

Há também olhares cabisbaixos e tristes, desejosos, ardentes de uma dança “quase 

mágica”, que às vezes não vai acontecer naquela noite. Há ainda olhos cerrados por alguns 

segundos que parecem viver a intensidade da música. 

O olhar, segundo minhas observações e relatos de entrevistados, é um instrumento 

utilizado também todo o tempo para seguir o círculo da ronda no sentido anti-horário do baile, 

para não esbarrar nos outros casais, o que é considerado algo feio e desrespeitoso. Os olhos 

femininos podem até estar fechados durante a dança, mas não o tempo todo, porque ela pode 

avisar o seu cavalheiro com um leve toque nas costas caso haja algum empecilho que ele não 

tenha observado e ele pode remodelar o passo. 

O ritual da milonga passa pelos odores, desde sentir perfumes masculinos e 

femininos inesquecíveis, até as naftalinas dos paletós, o suor ou mofo de cortinas, segundo a 

observação participante. Transita pelo degustar do tango e de seus sabores: de vinho tinto, 

champanhe em ocasiões especiais, de chimarrão (principalmente no Uruguai), de empanadas, 

media lunas e petiscos e pelo atiçar do desejo. A sede é grande, então há sempre garrafas 

                                                        
67 No livro Tango Passion and the rules of the game,  Margareta Westergard (2012, p. 59), ao tratar do código de 
etiqueta do tango, considera que é deselegante trocar os sapatos na própria mesa e que isso deve ser feito no 
banheiro. A autora frisa que somente os turistas fazem isso ou os jovens que não aprenderam as regras. 
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d’água nas mesas para aliviar o calor e se preparar para a próxima dança. 

A cerimônia de trocas corporais e de afetos no baile tende a ser realizada 

principalmente pelo tato. Para que a dança aconteça, haverá o toque das mãos, o encostar o 

dorso, o peito e rosto colados, as bochechas que se unem, o sentir a gota de suor ou o cabelo 

que esvoaça rapidamente que pode ser sedutor ou atrapalhar o bailar, trazer até lembranças 

escondidas de náusea. O contato aparece no tórax colado um no outro, no enroscar de pernas, 

na força de um gancho e outros adornos, num ritual onde há o entrelaçar de pés, mãos e 

braços. Avalio que ao aceitar a dança, o casal parece se comprometer a fazer parte de um 

pacto a dois, selado por um abraço, num círculo perfeito da ronda do baile.  

Na festa do tango-ritual, verifico o corpo como narrador de memórias escondidas, 

histórias e desejos ocultos não verbalizados, mas sentidos na dança. O corpo inteiro transmite 

um significado e conta uma história ao caminhar, ao ficar em pé ou ao sentar, segundo o 

coreógrafo Klaus Viana. A partir dos relatos colhidos e das observações de campo avalio o 

momento da dança a dois no tango como um diálogo sem palavras que trabalha a emoção no 

enlace do abraçar. A respeito das trocas de afetos apresenta que: “É difícil vivenciar com 

intensidade nossas emoções e sentimentos mais profundos. Por vezes, esse enfrentamento 

assume a conotação de um risco, que nem todos estamos dispostos a correr” (VIANA, 2005, 

p. 70). 

 

Dez mandamentos do tango: cabeceo e códigos de etiqueta 

 

De um lado as mulheres, sentadas à mesa, na expectativa de receberem um convite, 

num ambiente à meia luz ou com a predominância suave de algumas lâmpadas vermelhas ou 

azuis, para ressaltar o mistério e a sensualidade envolvida. Do outro, os homens observam 

cada uma delas, com seus gestos, vestimentas e olhares e investigam como irão seduzi-las e 

mostrar quais eles elegeram como parceiras. 
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Figuras 6 e 7. Milonga El beso, em Cachirulo, Buenos Aires. Disponível em: 
http://practicaelbeso.net/who/isabella/ e http://tangotrails.com/2015/03/01/cabaceo-at-cachirulo/. 

 

No salão da milonga é o momento de expectativa, semelhante à sensação de quem 

espera o abrir de cortinas no teatro. Nesse ritual de performance, no entanto, o espectador 

vira o protagonista no palco da pista de baile. Ao incorporar o milongueiro, deixa o corpo 

ser narrador de um diálogo sem palavras.  

O convite para o baile não é verbal. Ao contrário de outras danças de salão, nas 

quais o homem pergunta se a mulher gostaria de bailar, no tango, o cortejar a dama68 é 

realizado por meio do código do cabeceo, um gesto típico tangueiro. O homem vira 

ligeiramente a cabeça para baixo ou para o lado olhando fixamente para a mulher. Ela deve 

responder afirmativamente com um sim (gestual de inclinar levemente a cabeça para baixo) 

ou apenas com um sorriso para que ambos comecem a bailar. Confirmada a escolha mútua, 

há uma sensação de vitória para ambos, por terem se escolhido um ao outro. Ele, geralmente, 

vai buscá-la na mesa, ou ambos se encontram na pista, onde se posicionam na forma de 

corpos espelhados, um de frente para o outro. 

 O cavalheiro levanta o braço esquerdo e oferece sua mão. A dama, ao mesmo 

tempo que enlaça sua mão direita, posiciona o seu braço esquerdo sobre os ombros do 

homem, enquanto ele a abraça pelas costas, com suavidade e firmeza ao mesmo tempo, para 

passar segurança e para que haja a resposta dos passos.  

O casal aproxima-se aos poucos e, ganhando confiança, encostam a parte superior 

do corpo um no outro, quase como se formassem um só corpo69. É por esse contato do tórax 

e do peito que a mulher sentirá o que o tangueiro está propondo e, sem olhar para os pés, 

poderá responder o passo e passar firmeza para o parceiro. As faces (do lado direito) 

também juntam-se, sentindo o calor do rosto. Sem sair ainda do lugar, ambos ouvem 

algumas notas da melodia, experienciando a troca de peso (do pé direito para o esquerdo e 

vice-versa). No ritmo da respiração um do outro, agora estão prontos para desfrutar a troca 

daquela dança, que será única. 

A escritora Abadi assim descreve esse momento da dança:  

 

                                                        
68 Dama e cavalheiro são termos muito usados para ser referir aos papéis masculino e feminino do casal na 
dança. Nas observações de milongas e aulas, percebo que mesmo quando o tango é entre pessoas do mesmo 
gênero se diz que um está bailando o cavalheiro e o outro a dama. Moça e rapaz também são usados nas aulas, 
mesmo quando se trata de senhores. 
69 Uma expressão que alguns milongueiros usam é que o tango é dançado por um corpo de quatro pés. 
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Bailam juntos compartilhando espaços cheios e vazios. Cada um escuta o 
corpo do outro, advinha seus pés, registra a sua emoção; às vezes a sua 
ansiedade, outras a sua surpresa. Transmitem-se suas vivências em um 
diálogo secreto de perguntas e respostas. (…) Se as palavras fazem falta é 
porque está faltando a linguagem dos corpos (ABADI, 2011, p. 31). 

 

Desde o convite, o ritual do baile é um exercício de troca e jogos sociais, na 

avaliação feita pela presente pesquisadora, a partir das observações de campo das cerca de 

30 milongas frequentadas nos três países. Esse “jogo” da dança a dois, onde se baila para si, 

mas também para a coletividade, fazendo uma comparação com o que Caillois define sobre a 

necessidade do jogo, “introduz o indivíduo na vida, no seu todo, aumentando-lhe as 

capacidades para ultrapassar os obstáculos ou para fazer face às dificuldades” (CAILLOIS, 

1990, p. 16).  

O baile precisa ser lúdico ou perde o valor, na avaliação da professora de tango 

argentina Eladia Córdoba, entrevistada em julho de 2014, em um café em Buenos Aires:  

  

O jogar é a garantia de entrega e de que sempre se pode bailar com outro. 
Supõe-se que ali é o lugar apropriado que ninguém vai dizer que é indecente. 
(...) faz parte do jogo a entrega e a confiança, o homem também tem que se 
entregar e nós não temos só que segui-los. Eu como mulher o sigo, mas 
também o marco. O homem marca e segue também...O movimento é uma 
comunicação como falar e escutar. 

 

 

Ao analisar minhas anotações no diário de campo, além de livros, sites e artigos, 

avalio que o “jogador-milongueiro” precisa absorver, compreender e respeitar as regras 

rígidas chamadas no meio tangueiro de códigos de etiqueta70, para ser aceito no ritual do 

baile.  

O exame detalhado das pesquisas examinadas mostram que não existe um manual 

padronizado com os dez passos para se dar bem em uma milonga, embora tenha crescido o 

número de publicações que tentam dar dicas para quem quer bailar71. Os códigos de 

                                                        
70 Na internet, há textos enfatizando que não respeitar as regras da milonga arruína a dança e a diversão dos 
outros, como no blog alemão Tango Therapist: “O conhecer a estiqueta fará com que você dance com mais 
pessoas que você quer. Se você deixá-la em casa, eu asseguro que você com certeza arruinará não apenas a sua 
diversão como a nossa também” – livre tradução da autora). 
71 Há dicas de todos os tipos nas publicações tangueiras, desde vestuário até higiene pessoal, como: tirar os 
óculos e evitar roupas e acessórios que possam enganchar no parceiro e prejudicar o abraço e os movimentos; 
trazer camisa extra e levar toalha para os que suam demais; vestir-se socialmente. No geral, estão pedindo mais 
respeito, gentileza com o parceiro e bom senso. 
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comportamento começaram na trajetória do tango sendo passados de pai para filho, 

formando o habitus72 daquele grupo em estado de communitas.  

Atualmente, nas escolas de dança, fala-se um pouco sobre essas regras, mas 

geralmente, de forma superficial, referindo-se mais a como realizar o cabeceo e ao sentido 

do salão. No entanto, identifico que existem também, na comunidade tangueira, códigos 

ocultos73 ou implícitos, que não são divulgados nas publicações nem nas aulas. São certas 

marcas delimitando o território da milonga que somente compreenderá quem estiver 

vivenciando há mais tempo essa prática e conquistado o direito de fazer parte daquela 

comunidade.  

Não são as aulas que trarão a confiança necessária para o baile, mas o frequentar a 

própria milonga. Há até uma expressão em Buenos Aires que diz “pagar o direito de uso do 

piso”, que se refere a ter passado pelo ritual de ter dançado com certas pessoas-chave na 

milonga, para depois ser considerado oficialmente aceito. 

A partir das análises bibliográficas, mas principalmente das observações e 

entrevistas em forma de conversas informais nas mesas e bares, identifico a necessidade de 

fazer uma taxonomia própria, reunindo o melhor da pesquisa bibliográfica e empírica, 

explicitando algumas regras não-ditas, do que será denominado de “10 Mandamentos do 

Tango”: 

 

1) Cabeceo: O gestual iniciático do convite para o ritual do baile (amplamente 

divulgado) deve ser realizado pelo homem no início da música e não no intervalo, com leve 

cumprimento com a cabeça para o lado ou para baixo (como descrito acima), respondido 

pela dama com gesto afirmativo com a cabeça ou sorriso.   

Experienciar o cabeceo parece algo simples, mas pode ser bastante constrangedor, 

no início, tanto para o homem quanto para a mulher. Alguns homens nas conversas relatam 

se sentir envergonhados e outros dizem ter dúvidas se ela está realmente olhando, porque 

podem dar sinais às vezes duvidosos. Muitas mulheres descrevem a dificuldade de ficar 

olhando para serem tiradas para dançar, porque se sentem um pouco como se estivessem 

paquerando o homem, quando só querem uma dança. Outras erram no ponto, olhando muito 

incisivamente para a mesma pessoa que já as ignorou virando o olhar e chamando outra. 

                                                        
72 Conceito de Bourdieu para disposições adquiridas socialmente e incorporadas. 
73 Avalio que esses códigos, pouco ou nada divulgados, reforçam a comparação do tango com o ritual de uma 
sociedade secreta, que colhi em alguns depoimentos, como o de um professor de samba de São Paulo que chegou 
a dizer que o tango paulista era uma maçonaria, porque ninguém sabia como frequentar ou fazer parte. 
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Quando uma mulher ou homem não querem dançar com quem está lhes mirando, 

simplesmente olham para outra direção, como se fizessem de desentendidos. 

Em São Paulo, onde as milongas respeitam os códigos mas não são tão rígidas, 

algumas mulheres afirmaram que preferem quando o homem as convida verbalmente ou 

quando elas mesmas podem chamá-lo para dançar, porque não gostam de perder tempo e, 

quando estão na mesa, gostam de ver o celular ou conversar. São milongas mais abertas, 

relaxadas, onde alguns códigos não são mais tão rígidos. Esse assunto será mais detalhado 

no terceiro capítulo, sobre o poder feminino.  

O cabeceo parece ser um código direto mas não é tão claro assim, podendo gerar 

certas confusões. Como as mulheres ficam sentadas em fileiras de cadeiras ou em mesas nos 

bailes, é difícil às vezes saber para quem o rapaz está olhando e não é incomum duas 

levantarem ao mesmo tempo. A própria pesquisadora aqui presente já passou por duas 

situações assim durante o desbravar de campo.  

Em meu diário de campo descrevo que, em uma milonga, o cavalheiro estava 

chamando a moça de trás e eu me confundi e levantamos ao mesmo tempo. Ela andou em 

sua direção e eu permaneci no local. Como ele continuou a dança com ela, entendi meu 

“mico”, embora depois tenha sido tirada também. Em outra situação, relato:  

 
a moça se levantou e eu, na dúvida, continuei sentada, mas o rapaz fez 
questão de frisar que não era ela com quem ele queria dançar, mas comigo. 
Aceitei a dança, mas não me senti bem com a situação, achei muito 
deselegante da parte dele falar assim com ela e acabei, no intervalo, 
dizendo isso para ele, pedindo para que ele a tirasse depois para bailar. 

  

2) Sentido do salão e circularidade:  Os casais na pista devem dançar em círculo 

(a chamada ronda)74, sempre no sentido anti-horário do salão. O fluxo precisa ser mantido, 

não se deve ultrapassar o casal da frente e nem esbarrar, situação onde se percebe os olhares 

desaprovadores tanto de quem está bailando quanto dos que estão nas mesas observando. 

Quem não domina muito a técnica é convidado a dançar no meio do salão para não 

atrapalhar. Nesse caso, o saber da técnica estabelece o domínio e poder. Para garantir a 

circulação do salão, não se deve ensinar na pista, nem pedir conselhos. É muito comum 

encontrar, em todas as milongas, pelo menos um senhor que gosta de ensinar as novatas e 

                                                        
74 Ao longo do contato com as diferente milongas apontadas, identifico que o baile está muito cheio, costumam 
se formar mais de um círculo e recomenda-se que os casais não mudem de uma linha para outra para não 
atrapalhar o fluxo e provocar acidentes. 
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mulheres, principalmente estrangeiras, que gostam de pedir explicações, mas a prática não é 

bem vista.  

Os aprendizes também não devem pedir desculpas e dizer que sabem pouco, porque a 

partir do momento que a dança foi aceita, entende-se que o cavalheiro deve levar a dama 

dentro do que ela consegue fazer e a dama que dança com um homem com menos técnica 

também deve, na medida do possível, tentar apreciá-la mesmo com menos técnica. Se o 

rapaz marcar passos mais simples no ritmo e um tiver um bom abraço, a dança pode também 

ser prazerosa, segundo relata boa parte das entrevistadas. 

 

3) Tandas: A milonga é formada por tandas, seleções de três a quatro músicas de 

um mesmo estilo (tango clássico, tango-valsa ou milonga - ritmo de origem afro mais 

marcado e rapidinho, e, em alguns bailes mais jovens, o novo tango ou tango-eletrônico). 

Devem ser dançadas todas as músicas com a mesma pessoa e, quando termina, o cavalheiro 

deve levar a dama até a sua mesa e devem despedir-se, dizendo gracias. Mas o 

agradecimento só deve ser feito na última música, caso contrário, será compreendido como: 

“agradeço mas a dança está ruim e quero me sentar”.  

No intervalo do baile, chamado de cortina, são tocados outros ritmos como rock, 

salsa ou o folclórico da chacareira (em Buenos Aires) e também forró e samba (no Brasil). 

Nessa hora, os casais não costumam dançar, porque é o momento estratégico de fazer uma 

radiografia corporal do salão para já se formarem novos pares. Em São Paulo, como será 

abordado no segundo capítulo, algumas pessoas apreciam tanto a dança que bailam até 

nessas cortinas. 

Parar de dançar no meio da tanda é considerado grosseiro e pode denotar, para os 

que observam de fora, que nem a dama nem o cavalheiro bailam bem. Quando nunca 

dançaram com a dama antes, os homens normalmente deixam passar a primeira música, para 

cabecear, para não terem o risco de terem de dançar muito com uma mulher que não baila 

bem. 

 

4) Buscar estratégias para ser visto e dançar mais: Como o convite da dança 

ocorre por meio do olhar, é importante que o (a) parceiro(a) seja visto(a)75.  A mirada chega 

                                                        
75 A esse respeito, colhi nos sites (Tango Mapuche) e  (Matadornetwork) a comparação de que era tão importante 
o tangueiro fazer-se ver na milonga quanto a propaganda para um produto para ser consumido. “No es más ni 
menos que el princípio que rije para la publicidad en la via pública: cuanto mas me veas más posibilidad hay que 
me consuma”. Essa frase me remeteu ao comentário de uma aluna paulista me dizendo, em uma das aulas, que 
adorava dançar a dois, mas que não gostava de sentir-se como “um objeto numa prateleira de supermercado”, 
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como “uma flechada” e para ter boa pontaria é preciso prestar atenção à disposição no salão, 

porque o lugar onde o tangueiro senta e os espaços que ocupa podem fazer a diferença.   

Muitos milongueiros, principalmente mulheres, reservam mesas antes. Há lugares 

para o que chamo de “queridinhos”, aqueles que são assíduos, mais desejados para bailar ou 

os que costumam consumir mais. Alguns dizem que é melhor sentar-se perto do caminho do 

banheiro. Outros preferem as cadeiras de frente para a pista. Nos relatos colhidos, no 

entanto, ouvi de algumas milongueiras que é melhor sentar-se numa fileira intermediária:  

“Não é um local adequado porque dá a impressão de que a mulher está desesperada para 

dançar com qualquer um”, revelou uma chinesa que bailava há mais de dez anos nos Estados 

Unidos. Observei algumas mulheres que, mesmo não se sentando nas primeiras fileiras, 

eram bastante requisitadas. O bar onde normalmente se fica de pé para pedir algum coisa 

também costuma ser relatado com um bom lugar para se mirar melhor e ser visto, 

principalmente quando não se consegue se sentar num lugar estratégico.  

 

5) Mulher acompanhada não pode dançar com outros homens: Os cavalheiros 

respeitam a regra de não chamar as que já estão em “pareja” (casal). Nas milongas mais 

tradicionais, as mulheres não devem sentar-se ao lado de um homem, mesmo que ele seja 

apenas pai, irmão ou amigo, porque os outros homens entenderão que ela está acompanhada 

e, por esse motivo, não a tirarão para dançar. Se a mulher quer dançar, normalmente, nesses 

casos, cada um vai para um canto diferente da pista para que possam circular livremente. 

Alguns casais de namorados fazem isso. Certos cavalheiros, quando querem muito dançar 

com uma mulher, geralmente uma professora de dança, chegam a pedir autorização para o 

homem que está a seu lado, mas isso é muito raro.   

 

6) Homem inicia o abraço e não deve-se bailar mais de uma tanda com a 

mesma pessoa: Nas milongas mais rígidas, entende-se que, se a mulher abraça primeiro, 

está se oferecendo ou que o casal já tem mais intimidade. Bailar duas vezes com o mesmo 

homem, ainda que a dança seja ótima e que não haja proibição oficial, configuraria que a 

mulher já está interessada no cavalheiro e consequentemente os outros não a tirarão mais 

para bailar. Não é proibido, mas geralmente as pessoas evitam, pelo menos, que seja duas 

tandas seguidas. 

                                                                                                                                                                             
esperando ser tirada para dançar, principalmente nos bailes onde havia mais mulheres. Disponível em: 
http://www.tangomapuche.net/. Acesso em: 10/03./2016 e http://matadornetwork.com/es/mini-guia-para-
entender-los-codigos-del-tango-y-las-milongas/. Disponível em:13/03/2015. 

http://www.tangomapuche.net/
http://matadornetwork.com/es/mini-guia-para-entender-los-codigos-del-tango-y-las-milongas/
http://matadornetwork.com/es/mini-guia-para-entender-los-codigos-del-tango-y-las-milongas/
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7) Mulher não deve sair acompanhada de um homem que conheceu na 

milonga: Esse não é um código explícito, mas prevalece. Mesmo que a atração seja forte, as 

pessoas que querem ter algo mais além da dança precisam ser muito discretas. O tango, 

mesmo sendo uma dança extremamente sensualizada, tem um código secreto erótico para as 

relações fora do baile, na vida real (que será mais detalhado no segundo capítulo).  Sair com 

um homem da milonga pode configurar que ela é uma mulher que vai com qualquer um, ou 

que já não deve ser tirada para dançar das próximas vezes porque virou casal. O homem, por 

sua vez, também não deseja mostrar para todo mundo que formou um casal para poder 

continuar seduzindo outras mulheres para a dança. No intervalo da dança, entre uma música 

e outra, os casais costumam sutilmente marcar os encontros para outro dia em outro lugar, 

para não saírem juntos da milonga.  

 

8) A culpa é sempre do homem quando erra um passo: Se, por um lado, eles 

vêem as mulheres como seguidoras dos passos conduzidos e criados por eles, por outro, os 

milongueiros mais antigos costumam até pedir desculpas, caso a mulher se enrosque e não 

consiga entender o passo proposto, porque eles seriam os responsáveis por levá-la ao 

sucesso ou equívoco na dança. Nas milongas mais relaxadas e não-ortodoxas essa regra não 

prevalece. Presenciei algumas aulas nas quais os professores ainda enfatizam essa regra 

milongueira, mas em outras eles preferem reforçar que a dança é 50% responsabilidade de 

cada um dos parceiros, porque estava havendo muitas brigas entre casais, principalmente de 

mulheres culpando os homens pelos erros.  

 

9) Não ficar bebendo ou conversando no meio da pista: Salão é apenas para 

realmente quem quer dançar. Nas mesas é permitido conversar e beber, mas também 

recomenda-se evitar muito barulho, deve-se falar num tom em que seja possível apreciar a 

música e o circular dos corpos na dança. O fluxo do baile precisa ser respeitado também 

como ritual de apreciação.  

 

10) Proibido beijo na pista e agarramentos (gestual diferente das técnicas da 

dança): Ao contrário de danceterias e outras casas noturnas, não se vê beijo na pista de 

dança, porque é uma regra do baile. Aquele que o faz geralmente é uma pessoa que nunca 

frequentou esse ambiente. Sobre o gestual permitido, na dança há apenas o encontrar da 
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parte superior do corpo, a parte inferior é necessário que não se toque, que haja um vazio 

para a movimentação das pernas e da cintura.  

 

Esses mandamentos do tango referem-se às milongas tradicionais ou ortodoxas (uso 

o termo de Carozzi), que costumam seguir a risca essas normas de etiqueta. De forma geral, 

a maioria dessas regras vem sendo reproduzida nos bailes, mas a pesquisa, no entanto, 

demonstrou que o habitus dos milongueiros vem se transformando e varia de acordo com o 

tipo de milonga. Existem as mais rígidas, onde mulheres sentam-se de um lado e homens do 

outro; as que todo mundo dança junto; as que a mulher pode convidar um homem para bailar 

em uma das tandas em que a organização do evento avisa antes. Nas milongas mais 

modernas, jovens ou relaxadas, o cabeceo ocorre, mas há também convites verbais nos quais 

o moço vai até a mesa, o vestuário é mais esportivo, com moças usando jeans, minissaia e 

até shorts. Os passos são mais abertos e livres, assunto que será abordado no segundo 

capítulo.  

No tango-ritual, visto como local das representações sociais de gênero, a circulação 

de mulheres garante o acontecimento e a continuidade do baile, além da manutenção dos 

papéis pré-estabelecidos pela sociedade para o homem e a mulher, reforçando a virilidade e 

a alternância dos jogos de poder. Na avaliação de Carozzi (2009, p. 100), “a magia do tango 

como forma ritualizada parece fundar-se na observação desse segredo que faz o homem 

varão poderoso criador, origem e gerador de todo o movimento feminino”.  

Normalmente, não se dança mais que uma tanda (uma lista de quatro músicas 

seguidas ou três no ritmo mais rápido da milonga) com a mesma pessoa e, assim, novas 

mulheres são escolhidas para dar prosseguimento à dinâmica do baile. 

Os códigos do tango são aqui analisados como regras do jogo da milonga, que 

estabelecem o permitido e o proibido. Segundo Caillois (1990), o jogo é uma ocupação 

isolada do resto da existência, realizada em geral dentro de limites precisos de tempo e lugar. 

No tango a pista de dança é o espaço para esses jogos, onde os códigos não devem ser 

violados para dar continuidade à festa, e a única regra é a vontade de jogar, entendido como 

bailar no tango.   

 

A tríplice obrigação da milonga: trocas e dádivas 
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A música dá início à cerimônia do baile de tango. Os milongueiros respeitam e 

reverenciam o silêncio enquanto bailam quase como “prece”76, para saborear a música 

oferecida e tentar entrar no prazer do encontro a dois que durará apenas alguns minutos e 

nunca mais se repetirá, mesmo se dançando outras noites com o mesmo parceiro.  

A cerimônia da milonga é um convite à troca e ao exercício da reciprocidade. O 

pacto de dar, receber e retribuir, da tríplice obrigação abordada por Mauss, é selado na 

milonga com o abraço. Muito além da troca comercial, estabelecida nos bailes (onde se paga a 

entrada), o baile-tango, visto como ritual de reforço dos vínculos de sociabilidade, é marcado 

pelas trocas sensoriais e de afeto. 

Na dinâmica desse ritual de reciprocidade, não são oferecidos bens materiais, mas  

gestos, sensações, olhares e sentimentos, esperando-se receber em troca a dádiva do prazer a 

dois da dança e a aceitação do grupo, em estado de communitas (TURNER,1974), de fazer 

parte de um grupo com tradições e afinidades em comum. O processo é marcado pela busca 

da experiência de sentido e pertencimento a uma coletividade.  

A troca no baile é um fato social total, denominador comum de grande número de 

atividades sociais aparentemente heterogêneas entre si. A análise da dádiva durante a troca é 

entendida como forma de elaboração das imagens de si, segundo Marcel Mauss. 

 
No fundo são misturas. Misturam-se  as almas nas coisas; misturam-se as 
coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e é assim que as pessoas e as coisas 
misturadas saem cada qual de sua esfera e se misturam: o que é precisamente 
o contrato e a troca (MAUSS, 2007, p. 107). 

 

Dentro do ritual de troca na milonga, marcado pelo contato e pelo abraço, a dádiva é 

a construção de identidade e de expressão das emoções. Nas sociedades primitivas descritas 

por Mauss, as trocas envolviam objetos simbólicos que não teriam apenas o aspecto material, 

mas viriam com o que chamam de “espírito da coisa dada”. A troca seria também um 

exercício de poder espiritual.  

O tango pede que haja entrega na troca entre o casal, um processo no qual é preciso 

primeiro um reconhecimento dos valores de si mesmo, um contato com as próprias sensações 

e emoções para que exista a doação. O tango requer a introspecção e o reconhecimento das 

características individuais para que haja disposição da dádiva, do oferecer o melhor de si. 

                                                        
76 O termo “silêncio da prece” foi utilizado pelo site alemão Tango Therapist http://tango-
therapist.blogspot.com.br/, ressaltando que se deve evitar até mensagens de texto no celular e conversas. 
Disponível em: 26/04/2012. Acesso em: 05/ 03 /2016. 
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Na dança-ritual da milonga, ao invés de colares e conchas (trocadas nas sociedades 

ditas primitivas estudadas por Mauss), tem-se no corpo e nos afetos trocados um bem 

precioso. A dádiva viria na forma do prazer gerado por algumas boas parcerias e seria uma 

forma de autoconhecimento também.  

Mauss apresenta que, por um lado há nas cerimônias de troca transações voluntárias 

e, por outro, um movimento coercitivo. Ele afirma que na sociedade primitiva e, ainda 

parcialmente na nossa, os direitos, os bens, e as pessoas circulam no interior do grupo de 

acordo com um mecanismo contínuo de obrigações. 

O referido processo cerimonial pode ser observado no ambiente de rito e 

performance de um baile de salão.  Embora seja uma dança a dois, considero que se dança não 

só para o parceiro, mas para toda uma coletividade; dança-se não só pelo prazer, mas 

principalmente para marcar território, ser visto e apreciado pelos demais. São olhares 

vigilantes que fiscalizam se os códigos da milonga estão sendo cumpridos. Neste processo, há 

regras e organizadores sociais a serem respeitados, como o convite e a condução da dança 

iniciada pelo cavalheiro. 

Ao mesmo tempo em que produz uma integração entre indivíduos, o tango-ritual 

também articula coesão e tensão social. O baile-tango é elaborado por encontro e tensão, 

uma ritualização performática de conflito, onde há atores e espectadores do baile. 

Tomado como rito de sociabilidade, o baile apresenta a troca na relação híbrida e 

limiar entre o exterior, apreensível e visível, e o invisível alojado nos sentimentos dos 

indivíduos dançantes, expressos pelas emoções. Na análise de David Le Breton (2009, p. 

206), as emoções são ritualmente organizadas: “Reconhecidas em si e significadas ao outros, 

mobilizam um vocabulário de movimentos precisos do corpo que diferem segundo as 

culturas”.  

A troca dentro do baile mostra-se um fenômeno de sociabilidade a partir do qual é 

possível ter acesso aos aspectos relevantes da vida em sociedade. Na dança a dois (do convite 

até a realização), seus participantes não trocam objetos visíveis, mas um repertório gestual de 

emoções e afetos, no qual a dádiva localiza-se na expectativa de ter prazer com o outro por 

alguns minutos, ao doar por alguns instantes seus corpos e suas emoções para estabelecer o 

pacto.A corporeidade e a gestualidade estabelecem o ritual de dar e retribuir, cujos 

marcadores são, segundo David Le Breton: 

 
às ações do corpo quando os atores se encontram; ritual de saudação ou de 
despedida (sinal de mão, de cabeça, aperto de mão, abraços, beijos no rosto, 
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na boca, mímicas, etc.), maneiras de consentir ou delegar, movimentos da 
face e do corpo que acompanham a emissão da palavra, direcionamento do 
olhar, variação da distância que separa os atores, maneiras de tocar ou de 
evitar o contato, etc. (LE BRETON, 2006, p.44). 

 

O processo começa com a troca de olhares que tem como retribuição um convite para 

bailar. Na milonga, é explícito o ritualismo da mirada, como poder sobre o outro, pois 

manifesta certa ascendência sobre sua identidade, causando-lhe um sentimento de não mais 

pertencer a si mesmo e de estar sob influência (Idem, 2009, p. 216). 

Em relação ao olhar e outros gestos, Mauss (2007) afirma que temos um conjunto de 

atitudes permitidas, ou não, e naturais ou não, e atribuímos valores diferentes ao fato de olhar 

fixamente, considerado em alguns locais símbolo de cortesia (exército) e de descortesia na 

vida corrente.  

É regra na milonga que as mulheres oficialmente não podem convidar para dançar, 

mas podem utilizar as técnicas bem mais sutis do olhar (mais direto, mais profundo ou mais 

sedutor) para tentar persuadir os homens a escolhê-las. Desta forma, o pedido do homem já 

seria a primeira retribuição ao olhar. Neste caso, a proposta à dança e à retribuição viria do 

lado feminino e não do condutor, como aparentemente transparece. Sob esta perspectiva, a 

mulher teria de forma implícita iniciado o convite à troca. Mas, há casos narrados pelos 

nativos em que esta estratégia corporal acaba sendo interpretada como muito agressiva e 

intimidante e a dama corre o risco de não ser mais chamada por nenhum cavalheiro. 

    Embora a mulher possa recusar o convite à dança, essa prática não costuma ser 

recorrente, porque acaba inibindo outros rapazes de a tirarem para bailar. A regra costuma ser 

que o convite para a dança gerará a obrigação de aceitar o baile a dois e retribuir a doação 

selada por um abraço, gesto recíproco entre o homem e a mulher que marca o pacto de 

pertencer àquela comunidade chamada ao ritual. 

Nessa perspectiva do baile de salão como ritual de troca, é importante a análise das 

técnicas do corpo, visto por Mauss como primeiro e mais natural instrumento do homem. Para 

Le Breton, o corpo deve ser visto no seu todo, como constituinte de um indivíduo em sua 

totalidade, que responde e reflete as influências da época e o contexto por onde circula. 

A troca marca todo o tempo o ritual do baile. Trocam-se olhares, o contato com o 

rosto e partes do corpo; sentimentos e afetos. Para que a dança tenha início, é preciso sentir o 

outro, perceber não apenas o compasso da música mas da respiração, entrar em sintonia com o 

ritmo do parceiro, para que haja o encontro. Antes do primeiro passo para caminhar juntos, o 

casal experiencia a troca de peso corporal do lado direito para o esquerdo e vice-versa, para o 
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parceiro compreender a proposta do passo e que responda com todo o seu corpo, sua energia, 

seu sentimento. 

Embora seja um processo muito sutil, mesmo que se queira esconder, avalio a partir 

da participação observante e de depoimentos, que todas as memórias e histórico de vida 

pessoal estarão bailando no salão na dança de casal. Embora não se perceba, toda a bagagem 

de ambos vem junto para a pista, mesmo os sentimentos mais ocultos.  

Infere-se essa análise a partir de relatos ouvidos durante cochichos na mesa de uma 

milonga em São Paulo. Uma mulher na faixa de 50 anos comenta com a outra de 40: “Nossa, 

eu gosto tanto de dançar com o fulano, mas hoje não sei o que ele tinha, a gente não 

encaixava. E a outra responde aliviada: Nossa, você também sentiu isso? Puxa, é a energia 

dele mesmo que está ruim e não nós que estamos bailando mal (risos)” 

É preciso que o corpo esteja levemente tensionado e portador de energia para receber 

a proposta de dança e ao mesmo tempo flexível para se movimentar a dois. A troca na dança 

possibilita a interação e reciprocidade de dois sujeitos bailando como um só, sem perder suas 

individualidades.  

Verifica-se a partir da observação dos casais e de seus relatos coletados na pesquisa 

que, no ritual não se trocam palavras, não é preciso dizer nada sobre você, mas em silêncio é 

possível escutar o que o corpo narra sobre o perfil de cada pessoa: inibições, traumas, 

atrevimentos, desrespeito, desleixo, dominação, ousadia, medos, inseguranças, sensualidade, 

ciúmes, sexualidade exacerbada, inveja, desejos e paixões reprimidos ou escancarados, 

atrações e repulsas.  

A professora argentina de tango Eladia Córdoba, em entrevista colhida num bar, 

revela que a milonga é um lugar onde aparece todo o tipos de emoções desde frustrações, 

medo e raiva até a plena felicidade: “Eu mesma naquele momento sou um personagem, mas 

mesmo sendo profissional, me sinto insegura...às vezes preciso beber uma taça para conseguir 

bailar”.  

No ritual da milonga, trocam-se além de músicas e mulheres (para sugerir novos 

encontros e parcerias), afetos e até desafetos, algumas danças aparecem quase como forma de 

duelo, principalmente quando entre dois homens. Trocam-se confidências nas mesas ou quase 

ao pé do ouvido no rápido intervalo de uma música para outra, dentro da mesma tanda 

(sequência de canções da mesma orquestra). 
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Nos encontros da milonga, no entanto, nem sempre as trocas são igualitárias, porque, 

segundo Mauss, a reciprocidade nem sempre é sinônimo de igualdade. No baile é possível ver 

isso na dança entre diferentes gerações e mesmo a relação de troca entre homens e mulheres. 

 Em algumas danças a parceria não vai ocorrer – os corpos podem não se entender, 

não tanto pelo nível técnico da dança, mas por diferentes propósitos de vida, disposições e 

objetivos distintos para se bailar. Essa é a constatação a partir de reclamações ouvidas nas 

mesas da milonga: “Existem pessoas que bailam apenas para si, para exibir-se para os outros”, 

disse um senhor em São Paulo numa conversa informal na mesa. Um moço italiano sentado 

ao lado reitera que “há outros que não querem comprometimento e cumplicidade na dança, 

porque sentem apenas a necessidade de dominação e poder pessoal”.  

De uma senhora brasileira, funcionária pública aposentada, de 60 anos, que costuma 

passar temporadas em Buenos Aires, ouvi em uma milonga portenha que: “às vezes as 

energias não batem”. Já tinha escutado algo semelhante em uma milonga paulista de um moço 

de 30 anos, que havia dito que “em algumas danças os corpos não se encaixam, porque não 

rolou entrosamento entre o casal”. Até entre os bailarinos profissionais isso também acontece: 

mesmo eles tendo boa técnica. Uma professora paulista me contou que “não é com todos que 

a dança ocorre, embora até pareça que ocorreu para quem está de fora e menos atento”.  

Nesse ambiente de baile, o valor das intenções e de troca pode ser analisado como 

estratégia de construção de identidades e de expressão de emoções. A troca é examinada 

como um ato de comunicação dentro do baile ritual, o que chamo de corpo-narrador, de 

histórias e dos discursos velados, que perpassam as emoções individuais e coletivas.  

\ 

1.3  Estrutura simbólica e mítica: o culto ao tango e o êxtase 
 

No baile de tango, visto como ritual de liminaridade, a dinâmica dos corpos, dos 

códigos e das representações sociais é, na presente pesquisa, analisada como festa, em “um 

tempo e espaço no qual o indivíduo rompe com as inquietações cotidianas e é transformado 

por forças que o ultrapassam no tempo das emoções intensas e da metamorfose do ser 

(CAILLOIS, 1988, p. 433). 

Enquanto as pessoas geralmente esperam ansiosas pelo Carnaval para dançar e soltar 

as tensões cotidianas ou, pelos menos, um casamento ou aniversário especial, os milongueiros 

são privilegiados que festejam toda a semana, alguns até todos os dias (especialmente quem 

mora em Buenos Aires, onde há milongas de segunda a domingo, sem intervalo. Em 
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Montevidéu existem, mas são raras as que ocorrem todos os dias, e em São Paulo apenas de 

quinta a domingo).  

O tango é uma celebração permeada de ritos e símbolos, alguns até vindos de ícones 

de influência religiosa. O próprio bandoneon, instrumento característico do gênero, antes do 

tango era usado em procissões católicas. A dança considerada maldita passou pela forte 

influência judaico-cristã; pelo crivo de três papas; tem suas raízes em cultos afro de tambores 

como a festa de San Baltazar e a expressão artística do candomble e até hoje apresenta 

elementos mítico-religiosos, como o culto ao compositor Carlos Gardel. Atualmente, mesmo 

sendo uma dança laica, seus praticantes sentem-se parte de um rito secreto, uma confraria, na 

qual o frequentar o baile várias vezes na semana é relatado como vício e significa a busca do 

prazer, do “êxtase”.   

A busca do sentido dentro do grupo pertencente ao tango-ritual aparece muito forte 

no discurso dos dançarinos assíduos para os quais quebrar as regras de uma milonga é 

considerado desonra e “pecado” e frequentar pelo menos uma vez por semana os bailes é 

“sagrado” ou não se sentem bem. Os dançarinos relatam sentir “uma paixão viciante”, nos 

depoimentos colhidos,  além da necessidade de voltar pelo menos duas vezes por semana a 

vivenciar a sensação do baile. Dizem que foram picados pelo “bichito de bailar”, uma 

expressão muito comum entre os milongueiros de todos os países.  

Em alguns aspectos, esse comportamento se assemelha ao dos frequentadores das 

festividades das sociedades ditas primitivas, como as saturninas, nas quais viviam na 

recordação de uma festa e na expectativa de outra, pois a festa figurava para eles, para sua 

memória e para o seu desejo, o tempo das emoções intensas e da metamorfose do ser 

(CAILLOIS, 1988, p. 433). 

   Os milongueiros novos e os mais antigos confessam que, como “viciados”, sofrem de 

síndrome de abstinência. Em São Paulo, Amelie77, uma senhora bonita e separada, de cerca de 

55 anos, certa vez, contou-me num domingo de Dia das Mães porque havia chegado mais 

tarde: “eu já estava impaciente, porque meus filhos inventaram de me levar para jantar para 

comemorar, mas não acabava nunca”, dizia. “É bom ficar com a família, mas se é o meu dia, 

eu tenho direito de ir onde eu gosto, já cumpri a minha obrigação de criá-los, agora é minha 

vez de ter prazer e me divertir”.   

Muitos senhores almoçam com a família aos finais de semana, brincam, jogam uma 

bola com os netos, mas fazem questão de sair cedo porque o seu compromisso da noite com o 

                                                        
77 O nome da entrevistada foi trocado para preservar sua identidade. 
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tango não pode esperar. Uma noite, em um baile em Montevidéu, em 2015, um senhor certa 

vez me disse que “quem começa a frequentar as milongas e pega gosto pelo tango nunca mais 

será o mesmo e dificilmente vai conseguir parar”. 

As observações de campo apontaram que há também aqueles que fazem da milonga 

sua vida e levam anos sentados nas mesmas mesas desfrutando dos mesmos lugares. Para os 

milongueiros, bailar é “magia” e celebração,  “o prazer do corpo e do espírito”, vividos pela 

música, o abraço, os jogos, a arte de criar a dois e a sensualidade envolvida.  

O tangueiro, mesmo que por apenas alguns instantes do baile, tem a oportunidade de 

“libertar-se de certos padrões, emoções e elementos subjetivos que acabam adormecidos no 

cotidiano de regras e normas morais, anulando a espontaneidade por meio da moral do 

trabalho, da religião e dos reguladores sociais” (CAILLOIS, 1988, p. 434). 

Um dos rituais mais bonitos no tango que traz um grande sentimento de pertença e 

communitas, de fazer parte e ser aceito por um grupo especial com tradições, costumes e 

regras específicas, é a ronda dos aniversariantes. Algumas entrevistadas dizem que se sentem 

especiais nessa ronda, como “princesas ou rainhas” que podem bailar com quem quiser. 

Naquela semana ou no mês, os homenageados poderão dançar com todas as mulheres do baile 

e as aniversariantes também bailarão com todos os homens, que se dividem para bailar parte 

de uma ou duas músicas, formando uma fila ao redor do aniversariante - o grande 

protagonista do dia que merece todas as oferendas de abraços e danças. 

O efeito no tango de aproximar os casais e colocá-los em movimento provoca 

sentimentos, descritos por dançarinos entrevistados em conversas informais, como: “alegria”, 

“transportar para outro mundo”, “vício”, “paixão” e “sonho”. Avalio que é possível comparar 

essa sensação da milonga com o “estado de efervescência e até de delírio”, que segundo 

Durkheim ocorre mesmo nas festas laicas, reproduzindo certos caracteres de cerimônia 

religiosa: 

   
Tanto na festa como na cerimônia religiosa, o homem é transportado para 
fora de si, distrai-se de suas preocupações quotidianas. Em ambas observam-
se as mesmas manifestações, como, por exemplo, gritos, cantos, música, 
movimentos violentos, danças, busca de excitantes que aumentem o nível 
vital. Em resumo: em ambas o excesso e as transgressões se fazem presentes 
(DURKHEIM, 1985, p. 547-548). 
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Mandala do tango: quebra do tempo cotidiano no círculo da ronda e do abraço 
 

 Nas sociedades ocidentais, “as linhas retas são onipresentes ícones da modernidade”, 

segundo Ingold (2007, p. 104). A milonga quebra com essas linhas, no círculo79 do abraço e 

da ronda de casais e também transforma a fronteira do tempo, já que bailada no sentido anti-

horário. Essa foi a constatação que fiz durante a pesquisa, ao me deter por algumas semanas 

apenas no formato do abraçar de um casal e nas linhas circunscritas das diferentes milongas, 

enxergando-a como um todo.  

 

 Sobre o desenho do abraço e sua essência dentro da milonga, a professora de tango 

portenha Glória Dinzel relata que: 

 

No abraço se geram pontos de contatos que servem como pontos de  
referência para o companheiro (...)eu não me agarro ao homem, mas faço um 
contato e assim se fecha o círculo do casal, e se está bem armado este 
contato permite à mulher ter uma presença ativa. (...)se não estão bem 
abraçados não podem bailar bem (...) a força da suavidade onde a mulher diz 
a esse homem que ela está lá e podem fazer uma viagem de três minutos 
juntos e tranquilos (GUERRI e TORONCHIK, p. 106). 

 

 Inspirada pela comparação do círculo do abraço e da ronda, em meu diário de campo 

de julho e agosto de 2014, descrevo sobre o formato da movimentação da milonga:   
O círculo da milonga tem sua energia própria, como um ser vivo, o baile 
lembra um coração que para pulsar precisa da cooperação de todas as 
artérias e células (dos milongueiros). Alguns dias, parece que a milonga será 
muito ruim, que virão poucos ou que as pessoas estão desmotivadas, mas de 
repente, ela tem o poder de transmutar: o círculo flui bonito, as pessoas 
parecem realmente estar sentindo e interpretando a música. Elas saem 
sorrindo ou bastante emocionadas. São vários pequenos círculos de abraços 
dos casais dentro da grande ronda.  

  

 A partir da observação realizada de diversos ângulos (dos bares, sentada bem de 

frente, da porta de entrada e do alto de salões onde pude subir escadaria para ver do alto), 

avalio que a ronda da milonga funciona como uma espécie de grande mandala80 formada pela 

                                                        
79 O círculo ou rodas aparecem em diversas culturas. Muitos povos dançam em círculo para reverenciar as 
colheitas, as fases da lua, nascimentos, mortes e ciclos da natureza, em geral. Em alguns cultos religiosos, a 
exemplo  do camdomblé, dança-se em roda no sentido anti-horário para reverenciar a ancestralidade. 
80 Círculo da essência em sânscrito e diagrama geométrico ritual, a mandala usada para concentração e estados 
meditativos, é símbolo da personalidade no processo da individualização e de quadros representativos ideais para 
Carl G. Jung, em Os arquétipos e o insconsciente coletivo (2002). Uma das suas representações é a do yin e 
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energia dos milongueiros dentro do grande círculo da ronda do baile, formado pelos mini-

círculos dos abraços de casal.  

 Compreendo que o próprio formato do baile dançado em ronda, um círculo de casais 

no sentido anti-horário, analisado na interface do simbólico-religioso, remete aos ciclos da 

vida e às forças de destruir para a recriar. A estrutura circular do baile e do próprio abraço traz 

o retorno ao tempo mítico das origens do tango, com suas narrativas e repetições de ciclos 

rituais que quebram com a linearidade do tempo cronológico.  

 Rodolfo Dinzel lembra que “todos os povos em suas buscas iniciais moveram-se e 

bailaram ao redor de um centro, igual ao sistema solar em que vivemos”. E frisa que sempre 

se relacionou Deus com a Dança e o universo: “O Big Bang no hinduísmo está relatado como 

uma dança celestial na qual todas as constelações e planetas estão bailando uma grande dança. 

Os sufis bailam dando voltas” (GUERRI e TORONCHIK, p. 98). 

 Nesse círculo da milonga, as trocas afetivas não ocorrem somente entre os casais mas 

no “pulsar” de todos os componentes que vivenciam um sentimento que Turner chama de 

experiência de communitas e, em minha obervação, também de recriar o tempo. Dentro da 

mandala-ronda, passa-se a viver o tempo mítico, onde todos sentem ter outra idade e outra 

energia, como colhi nos relatos: “Aqui esqueço que já sou avô”, me confessou um senhor de 

70 anos em uma milonga paulista; “Me sinto uma moça bailando”, me revela uma senhora de 

80 anos uruguaia com aparência bem mais jovem. 

  “O tango rejuvenesce”, disse-me um milongueiro num baile do centro de Buenos 

Aires. Na mesma milonga, uma senhora de 80 anos, toda maquiada, me diz: “me sinto linda 

dançando”. A senhora sentada ao seu lado, com cerca de 60 anos relata que: “a idade dos 

senhores não importa quando bailo, eles me trazem acolhimento”. Outra portenha de 50 anos 

em descreve a sensação de que: “eles viram príncipes dançando, não há homem feio.  

 O professor de tango Dinzel explica que esse sentimento de jovialidade ocorre 

porque “o homem no tango é feliz como um menino que joga (...) a sensação de tempo e 

espaço se detém (GUERRI e TORONCHIK, p. 103). 

 Na demarcação de um espaço onde o tempo percebido pelos corpos é diferente do 

tempo cronológico81, quando os milongueiros descrevem a sensação de, em uma dança, 

                                                                                                                                                                             
yang, que aparece no baile na forma da sexualidade demarcada do masculino e feminino nos pares. Joseph 
Campbell, em O poder do mito (1995, p.122-123), também assim define as mandalas “o mundo todo é um 
círculo. Todas as imagens circulares refletem a psique”. 
81 No culto a San Baltazar, no qual se baila camdombe (considerado uma das raízes da milonga),  curiosamente o 
tempo também gira sobre si mesmo constantemente para se recriar o mito do santo, segundo avalia Cirio (2002, 
p. 32). 
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viverem “algo pleno” e “diferente do dia-a-dia”, a circularidade na ronda do que denomino de 

“mandala do tango de salão” e os códigos e gestos ali inseridos promovem a quebra do tempo 

cronológico do trabalho cotidiano, para se vivenciar o tempo de festa e de recriação de si 

dentro do grupo.  

 Ao entrar no círculo, os dançarinos buscam o estado de comunhão, o pertencimento 

ao grupo, romper as inquietações, ressignificar seus impulsos e desejos. Avalio que nesse 

momento estão vivendo ao dançar, o que Klaus Viana (2005, p.105) chama “de engrenagem 

que faz o movimento do mundo. 

 A dança circulante dos casais rompe o tempo acelerado do cotidiano, no qual é 

preciso parar para ouvir e sentir: a música, o parceiro, o ritmo do tango, da pulsação e dos 

corpos. A ronda do baile quebra também os traçados do caminho percorrido pelas pessoas no 

dia-a-dia, que geralmente é apenas a movimentação do ir-e-vir frenético em linhas retas82, 

transformado para o círculo que aparece no próprio desenho do abraço na dança.  

 

O mito do tango 
 

 Nas sociedades ditas primitivas, as festividades tinham a função de recriar os ciclos 

de declínio e renovação da natureza. O objetivo era experienciar a atualização dos primeiros 

tempos do universo, o tempo mítico da criação. A transgressão era permitida na festividade 

como forma de manutenção da ordem. A festividade é celebrada no espaço-tempo do mito e 

assume a função de regenerar o mundo real. Visita-se o lugar onde o antepassado mítico 

modelou a espécie viva que o grupo procede (CAILLOIS, 1988, p. 436). 

Na milonga, revive-se o mito do tango, de estar bailando da mesma forma que os 

antepassados, preservando as origens e a identidade portenha. Alguns personagens como o 

compositor Carlos Gardel são vistos por boa parte da população como heróis ou santos.  

O culto a Gardel, em Buenos Aires, parece trazer traços de herói ou messias em 

muitos discursos e histórias populares. Dizem que não deixaram Gardel morrer, que ele se 

arrasta de salão em salão de baile como alma penada. Chegaram até a vê-lo como Noel Rosa 

em botequim. Carlos Gardel não nasceu nem morreu na Argentina, mas foi enterrado em 

Buenos Aires. Como faleceu no auge de sua carreira, vítima de acidente aéreo, é um ícone 

                                                        
82 Sobre esse assunto, Ingold (2007, p.104) diz que “nas sociedades ocidentais linhas retas são onipresentes 
ícones da modernidade”.  
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reconhecido por sua excelência. Na linguagem cotidiana, ser excelente em qualquer 

especialidade, é ser Gardel. 

 

 
Figura 8 - Santuário a Gardel na milonga Catedral/Foto: Cristiana Felippe(2014) 

 

É um dos defuntos milagrosos mais famosos entre os visitantes habituais do 

cemitério Del Oeste (La Chacarita) em Buenos Aires. Diante de Gardel se experimentam 

sentimentos de “pertença coletiva”, segundo Carozzi (2003), porque ele se apresenta como 

um exemplo de organização de memória e identidade dos portenhos. Na avaliação desta 

autora, os argentinos gostam de se organizar em torno de pessoas reais, produto 

provavelmente da apropriação e reelaboração popular de santos e patronos: 

 

A sacralidade outorgada a Gardel, o caráter de ser ora milagroso ora mágico, 
único e indiscutível que os portenhos concedem é apenas um exemplo de um 
dos modos mais amplos em que os habitantes de Buenos Aires entendem o 
que é seu patrimônio (CAROZZI, 2003, p. 79). 

 

 Existe até uma casa de tango chamada Catedral, em Buenos Aires, onde há um 

santuário a Carlos Gardel, rodeado de flores, violões e velas. Fotos, quadros e esculturas do 

compositor estão espalhados por todas as milongas, cafés e pontos turísticos da cidade. Em 

Montevidéu, a estátua de Gardel fica na avenida 18 de Julio, famosa também por ser local de 
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estreia de La cumparsita, do uruguaio Gerardo Matos Rodriguez, canção que costuma ser a 

saideira de muitas milongas, como a da  Casa del Vino. 

 Nas festas primitivas, os indivíduos transformavam-se nos seus antepassados, 

vestindo máscaras e ornamentos que eram “a marca de sua metamorfose” (CAILLOIS, 1988, 

p. 436). No tango-festa, os milongueiros transformam-se em seus antepassados, usando 

roupas e sapatos especiais, como os da época, abusando do vermelho e preto e da maquiagem, 

ouvindo bandoneon, as músicas e orquestras, e revivendo certo gestual característico.  Desta 

forma realizam sua comunhão, “do princípio de onde retiram sua força e onde bebem a vida” 

(CAILLOIS, 1988, p. 436 ). 

 Na festa vive-se a época mítica, com a suspensão da ordem do mundo, quando, 

segundo Caillois, o curso do tempo estava invertido, “nascendo-se ancião e morrendo-se 

criança”. Esses aspectos trazem certa semelhança com a sensação relatada pelos dançarinos 

no tango de: “ter mais disposição” e “rejuvenescer quando se baila”.  

 Apesar do baile atualmente não ter mais aquele cunho de profano, diabólico e imoral, 

como em suas origens (na região rioplatense de Argentina e Uruguai), no cais e nos bordéis, o 

tango ainda apresenta alguns elementos de ruptura das estruturas cotidianas. Na milonga vista 

como festa, há brecha que faz com que o indivíduo se sinta dentro de um “caos criador que 

possibilita seu retorno ao estado de libertação do espírito e do corpo” (CAILLOIS, 1988, p. 

436).   

 O tango pede o contato corporal, as peles se tocando: abraço mais apertado, o peito 

encostado no parceiro, o rosto colado para que haja o encontro no baile. É a festa do contato, 

no qual “através do tato arriscamo-nos a perceber algo ou alguém como estranho” (SENNET, 

2003, p. 20). A dança passa por sentir o cheiro do outro, seu perfume ou suor, depois de ter 

dançado a noite inteira. São pernas que se enlaçam e se enroscam como um breve abraço.   

O tango ritual, analisado a partir do conceito de sagrado de Mircea Eliade (1992), 

mostra que o homem83 moderno, mesmo o não-religioso, de forma inconsciente carrega ainda 

ritualismos e características de uma estrutura mágico-religiosa. Como infere-se na citação a 

seguir de Dinzel: “o tango é um ato de fé, porque sai sem saber o que se vai fazer, tem-se fé 

que vai conseguir, mas não sabe como. Vai-se cegamente à milonga, abraça, põe-se a bailar, 

mas não se sabe o que vai acontecer (GUERRI e TORONCHIK, 2012, p. 117). 

Segundo Eliade (1992, p. 19a), até a existência mais dessacralizada conserva ainda 

traços de uma valorização religiosa do mundo. Existem, por exemplo, locais privilegiados 

                                                        
83 O autor refere-se a ser humano e não ao gênero masculino. 
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qualitativamente diferenciados dos outros como os sítios dos primeiros amores, o primeiro dia 

num país estrangeiro, passar por um exame ou prova no trabalho ou vida acadêmica. Eliade 

frisa que o movimento laico nudista, por exemplo, quer reviver o paraíso bíblico.  

Na percepção dos dançarinos, bailar um tango com um desconhecido, no qual é 

preciso a entrega emocional para que haja a dança, pode apresentar alguma semelhança com o 

viver o amor absoluto por alguns minutos, com alguém que possivelmente nunca mais se verá 

ou nunca mais se sentirá novamente aquela emoção rara e plena.   

Nessa rica experiência sensorial, o dançarino vivencia uma realidade diferente 

daquela em que participa em sua existência cotidiana, segundo constato nas narrações 

colhidas nas três localidades pesquisadas. A dança poderia projetar o homem moderno para 

fora de seu tempo e o integrar a outros ritmos, fazendo-o viver outra história. Esse 

entrelaçamento entre o religioso e o artístico na dança pode ser explicado porque, segundo 

Eliade, raramente se encontra uma experiência completamente a-religiosa da vida social. No 

mundo moderno, o homem a-religioso no estado puro é um fenômeno muito raro, mesmo na 

mais dessacralizada das sociedades modernas. A maioria dos sem-religião ainda se comporta 

religiosamente embora não esteja consciente do fato (ELIADE, 1992, p. 198b). O autor 

explica que “na medida em que o inconsciente é resultado de inúmeras experiências 

existenciais, não pode deixar de assemelhar-se aos diversos universos religiosos” (1992, p. 

100c). 

Na cerimônia festiva do baile-tango, para vivenciar as trocas corporais e afetivas e a 

dádiva da dança, além de romper com a fronteira do tempo acelerado do cotidiano, é preciso 

antes conquistar o direito de pertencer àquela comunicade e fazer parte do universo tangueiro. 

Para ser considerado um milongueiro, não basta apenas assistir a um show de tango 

em Buenos Aires, tirar fotos nas ruas turísticas, frequentar algumas aulinhas e começar a 

bailar. O universo tangueiro exige a passagem por ritos iniciáticos muitas vezes velados, 

novos olhares e o desbravar de caminho alternativos para se chegar a essa rede subterrânea, 

quase marginal da milonga, assunto que será tratado no capítulo a seguir. 
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Figura 9 - Aula de tango em São Paulo: rito de passagem para ser agregado à communitas tangueira.  
Foto: Dionízio Felippe (2015) 



 

   

72 
 

 
Figura 10 - Tango profissional em São Paulo: Fábio e Sirley. Foto: Dionízio Felippe. (2015) 
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2 ¿BAILEMOS?: RITOS DE PASSAGEM E PERFORMANCE  
 

 Ao desenvolver a pesquisa junto aos tangueiros nas cidades de São Paulo, Buenos 

Aires e Montevidéu, me deparei com questões referentes à sistematização do aprendizado da 

dança do tango. Até chegar a campo e identificar os cursos institucionalizados, acreditava que 

seu ensino era realizado por socialização doméstica, passado de pai para filho. Detectar 

diferentes níveis e as etapas de aproximação dos alunos com os saberes da dança me remeteu 

a dialogar com os autores Arnold van Gennep (2008) e Victor Turner (1978), sobre os 

processos de aprendizagem e os rituais de passagem dentro da cerimônia de uma comunidade. 

Para a análise da etnografia das aulas, sigo os conceitos de communitas e liminaridade.  

 Segundo Gennep, os ritos de passagem são fases importantes da transição de um 

indivíduo, dentro do processo de pertencimento e aceitação pelo grupo. Esse momento de 

travessia de uma posição social para outra é chamado de liminaridade, por Turner, para quem 

“as pessoas estão em um grau intermediário”, que as permite “ser criativas em seu estado de 

libertação”. Esse processo ocorre dentro da comunitas, referindo-se a “uma comunidade ou 

comunhão de indivíduos iguais que se submetem à autoridade geral dos anciãos rituais” 

(1978, p. 119).  

 Como pesquisadora participante, acredito ser fundamental mostrar os trajetos e 

movimentos de travessia que me levaram a investigar e incorporar o tango. A prática é vista 

como parte da formação de identidade no aprimoramento de atributos corporais, na qual o 

meu processo de liminaridade foi vivido como espécie de “batismo” dentro da communitas 

dessa dança. 

 Na trama da tessitura das relações sociais e simbólicas, no interior e ao redor da 

milonga, analiso o tornar-se tangueiro pela apropriação e impregnação progressiva de um 

conjunto de mecanismos, técnicas e disciplinas corporais. O tango, visto como uma atividade 

dotada de sentido, oferece aos seus frequentadores um lugar no qual podem colocar em ação 

os valores centrais de seus ethos masculino e feminino.    

  Meu primeiro contato com o universo do ritual como noviça do tango foi em uma 

noite fria de terça-feira, quando depois de quase dois anos separada e de ter brigado com um 

rapaz com quem começava a sair há alguns meses, estava decidida a fazer algo diferente para 

minha vida. Tímida e bastante desconfiada, subo as escadas de um sobrado meio antigo e sem 

graça, de dois andares, na Vila Mariana (que havia sido indicado por um amigo). Vou com a 
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intenção de apenas assistir a uma aula, mas mal adentro o salão, já sou levada pelas mãos da 

professora a participar de um grupo de cerca de umas vinte pessoas.  

  Para Arnold van Gennep, “toda sociedade pode ser considerada uma casa dividida 

entre quartos e corredores isolados, que para passar são necessárias formalidade e cerimônias” 

(2008, p. 45).  Mal sabia eu que, ao passar por aquela porta e subir aquelas escadas, estava 

entrando para o que chamo liminaridade dos neófitos da milonga, na cerimônia para entrar 

para o mundo tangueiro. Era apenas o início das várias etapas do rito de passagem84 composto 

por gestos previamente aprendidos e ensaiados, regidos por regulamentos e convenções 

tácitas (nesse caso, os códigos do tango). Compreender o tango e a milonga exige que se 

mergulhe em seu universo subterrrâneo, vivenciando de dentro todos os passos do ritual de 

incorporação. 

 

2.1 Ritos de iniciação: liminaridade na communitas tangueira 
 

Durante o meu processo de desenvolvimento corporal e acadêmico, tive observação 

participante em aulas dos seguintes grupos de ensino ou academias: Tango Baires e 

FasiTango (Vila Mariana); projeto FAU-USP (Cidade Universitária), Solum (Consolação - 

academia de dança de salão em geral, com tango para iniciantes); projeto da Funarte de Tango 

Queer (Campos Elísios – com proposta gratuita de aulas às segundas-feiras à noite em 2015), 

além de grupais em um cruzeiro dançante.85 Também fez parte do corpus da pesquisa a 

Escuela Argentina de Tango; aulas que precedem as milongas Catedral e do Salon Caning (às 

segundas-feiras); algumas oficinas avulsas a convite de amigos e um curso de uma semana 

organizado para um grupo de paulistas. No Uruguai, presenciei apenas uma aula gratuita 

oferecida por um casal de professores na plaza del Entrevero.  

 Dentre todo esse processo iniciático, com o qual tive contato, desde aulas para quem 

nunca praticou até níveis mais avançados para profissionais e semi-profissionais, verifico um 

padrão comportamental que se repete em todas: maioria das aulas dada por um casal, 

professoras sozinhas ainda são minoria86; início geralmente com os mesmos passos básicos ou 

                                                        
84 Arnold van Gennep, em Ritos de Passagem, publicado em 1909. 
85 Alguns destes locais realizam três milongas por semana, porque cada uma é organizada por um DJ diferente e 
atrai também públicos distintos. No Tango Baires, por exemplo, a milonga denominada Mucho Tango, às sextas-
feiras, é mais frequentada por um público mais jovem, geralmente universitários e recém-formados. No Fasi-
Tango, mesmo sendo uma escola especializada, aos sábados, baila-se, além de tango, outros ritmos de dança de 
salão. Em outros locais, como clubes, costumam ser realizados bailes a cada três meses e são eventos maiores, 
com preços mais caros porque trazem grandes orquestras argentinas e shows. 
86 Entre os grupos com os quais tive contato, o percentual de professoras sozinhas era de cerca de 20%. 
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pequenas variações deles; pregam o aprendizado por meio da repetição que leva à memória 

corporal e ao aprimoramento; ênfase no exercício físico em detrimento à história e cultura do 

próprio tango; ausência de música quando da explicação das aulas; pouca ou nenhuma 

explicação sobre os códigos implícitos da milonga; propagação do conceito de que o 

cavalheiro conduz e a dama só segue (discurso contraditório já que estimula que elas 

pratiquem e façam cada vez mais aulas, inclusive de adornos e posturas femininas). 

 Por meio das experiências vividas e dos relatos colhidos, analiso que o rito da aula 

marca de forma simbólica o novo status social do aprendiz, determinando a mudança de um 

estágio para outro (daquele que ignora as regras do jogo da milonga para o que começa a ser 

iniciado, para só depois pegar as manhas e malícias).   

 A cena com a qual me deparei ao entrar pela primeira vez em uma aula de tango era 

bem diferente do que eu havia imaginado a partir do que vira nos filmes. Ao contrário do que 

pensava encontrar, as pessoas não estavam com indumentária brilhosa dos anúncios de shows 

tangueiros. Vestiam-se de forma casual, com roupas mais folgadas ou de ginástica para ter 

maior conforto nos movimentos, apenas os sapatos e sandálias87, da maioria deles, como eu 

viria a saber depois, eram de dança.  

 Causou estranheza também ver que a maioria dos alunos também não era de casais já 

formados – muitos vinham sem par e participavam tranquilamente das aulas. Além disso, o 

que mais me espantou e me motivaria depois a começar a pesquisa sobre o assunto é que a 

aula não era dada por um casal, mas por uma mulher, uma paulista com cerca de sessenta anos 

e pouco mais de um metro e meio de altura88. 

 Um grande espelho cobrindo uma das paredes, quase de ponta a ponta, obrigava a me 

olhar quase o tempo todo e me colocava diante do meu maior desafio – enxergar os meus 

limites e minhas próprias fragilidades. Logo, percebi que naquele lugar o exercício nao era 

meramente físico, mas também do olhar não apenas para o grupo e para o parceiro, mas 

principalmente para si mesmo. Ali, começaria a minha aprendizagem sobre as trocas 

corporais, sensoriais e afetivas da dança. 

                                                        
87 Nas primeiras aulas, os professores não exigem sandálias e sapatos especiais, apenas pedem que sejam 
confortáveis e não prendam no chão. Em algumas casas, como a La Viruta em Buenos Aires, o site já avisa para 
as mulheres irem com sapatos que prendam nos calcanhares, para o mesmo não sair do pé. 
88 Stella Bello é um caso bastante atípico, mas que depois eu viria a descobrir que tinha tudo a ver com outros 
exemplos de um movimento de tentativa de quebra de hegemonia masculina nas aulas, a partir dos anos 1990. 
Ela começara a bailar já depois dos quarenta e quando separada viu a necessidade de buscar uma nova profissão 
e uma forma de conquistar a sua autonomia financeira. Começou como aluna, passou a assistente nas aulas, e fez 
de tudo na academia, desde vender bolos, confeccionar roupas, trabalhar no bar e fazer faxina, até ser promovida 
a professora na escola.  
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 Nas outras paredes, alguns quadros remetiam ao tango. Em um dos cantos, um  

pequeno barzinho com uma adega e taças penduradas ocupava o espaço, mostrando que o 

local não era apenas uma academia de tango, mas também funcionava como um salão de 

bailes aos finais de semana, durante a noite. O chão era de taco de madeira liso, o que ajudava 

os pés a deslizarem. 

 A princípio, não sabia onde enfiar a cara e provavelmente devo ter ruborizado várias 

vezes. Vejo a professora corrigindo e reclamando com alguns alunos que não estão 

executando as posturas corretas, mesmo depois de tantas aulas e faz questão de enfatizar isso, 

que eles já deveriam estar com o passo memorizado. Mas aprender uma dança, ainda mais 

vinda de outra cultura, pode não ser algo tão simples. Sobre as técnicas do corpo, Mauss já 

dizia que: “(…) uma habilidade manual só se aprende lentamente. Toda técnica propriamente 

dita tem sua forma. O mesmo vale para toda a atitude do corpo. Toda sociedade tem hábitos 

próprios” (2007, p. 403-404).  

 Apesar do grande estranhamento no início, me sinto acolhida por algumas pessoas do 

grupo que me incentivam dizendo:  “a gente te ajuda, não se preocupe”. Vivenciava assim a 

“intensa camaradagem e igualitarismo” que os “neófitos tendem a criar entre si”, quando 

estão na liminaridade, explicada por Victor Turner: 
    

Seu comportamento é normalmente passivo e humilde. Devem, 
implicitamente obedecer aos instrutores e aceitar punições arbitrárias, sem 
queixa. E como se fossem reduzidas ou oprimidas até uma condição 
uniforme para serem modeladas de novo e dotadas de outros poderes para se 
capacitarem a enfrentar suas nova situação de vida (TURNER, 1978, p. 118). 

 
 As reflexões de Turner mostram práticas disciplinares modelares de corpos e identidades. A 

aula também é um exercício de trocas corporais e afetivas, por meio do vivenciar das 

diferentes parcerias na dança. No ato de displinar os neófitos, professores e alunos um pouco 

mais experientes passam orientações dirigindo os comportamentos, modelando os corpos para 

a aquisição de uma postura tangueira.  

 Verifico que, entre os aprendizes, costuma haver um certo grau de solidariedade e 

companheirismo (entre os mais avançados, essa prática já não é muito comum, talvez, 

segundo meus entrevistados, porque depois que acabe a empolgação e as dificuldades iniciais, 

apareça um certo ar de competitividade entre eles nos bailes). Muitos se ajudam e acaba 

funcionando, porque nem sempre o que o professor fala fica claro. Quem está passando pelo 

processo (de liminaridade dos neófitos) às vezes consegue ter um jeito mais simples de 

interpretar e transmitir ao outro.  
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 Presenciei as trocas gestuais e verbais que resultavam em sociabilidade e afetividade, 

ao ouvir muitas vezes entre os meus entrevistados, nas aulas, comentários como: “olha se 

você fizer assim com o pé dá mais certo, experimenta, eu também fazia isso até descobrir que 

para mim funcionava melhor assim” ou “não olha para o chão, mas para os ombros do 

cavalheiro”.  

 Observei também muitas dicas estabelecendo padrões de memorização de como 

deve-se reter as informações ministradas. “Eu anoto num caderninho tudo que o professor 

falou em aula, isso me ajuda”, diz um rapaz. O outro já vem me mostrando as anotações em 

forma de números, pezinhos e círculos que só ele entendia dizendo: “desenho num caderninho 

os passos novos”. Logo, somos interrompidos por mais um moço contando:  “as pessoas no 

meu prédio pensam que sou louco, porque vira e mexe me vêem treinando no corredor 

enquanto espero o elevador” e complementava: “eu pratico o equilíbrio de passar o peso de 

um pé para o outro no ônibus e no metrô”.  

 Lembro também que certa vez, entre amigas, uma senhora relatou que ficava 

lembrando da postura quando estava no supermercado empurrando um carrinho e que, depois 

de ter começado as aulas, agora tentava estar mais ereta e não largar tanto o corpo”, “eu estou 

tentando prestar atenção na minha postura até quando estou andando na rua, para que fique 

automático”, ela dizia, algo que era reforçado em aulas. A professora frisava usualmente que 

não devíamos ter um corpo desleixado nem quando estivéssemos vendo TV e recomendava 

que mesmo em casa se andasse sempre com o abdomen encolhido, porque isso facilitaria a 

postura, ou seja, com “a barriga para dentro”, como ela dizia. Essa já era uma das técnicas do 

corpo adotadas, das quais abordarei mais a seguir. 

 As narrativas desses entrevistados informais indicavam que faz parte do processo de 

aprendizagem dos “neófitos” do tango deparar-se com dúvidas, inseguranças e a timidez. 

Esses novatos em fila, formando círculos ou meia lua, atuavam como membros da 

comunidade em rito de passagem observando atentos o instrutor e sendo por ele conduzidos.  

 Neste momento, a partir do diálogo com Mauss, encontro, no rito dos novatos, a 

oportunidade de também passar pela aprendizagem das específicas técnicas do corpo89 

(MAUSS, 2007, p. 404) tangueiras, por meio da imitação, repetição e memorização.  

Com relação às técnicas, o professor, maestro90 da cena, conduz todos ao exercício dos oito 

passos básicos, que constituem o bem dançar do tango. Chama a atenção ao fato de que a 

                                                        
89 Mauss refere-se às técnicas do corpo como maneiras pelas quais os homens da sociedade de forma tradicional 
sabem servir-se de seu corpo. Há como para toda técnica uma aprendizagem (2007, p. 401-402). 
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mulher deve iniciar os movimentos corporais com os pés bem juntos. Por outro lado, os 

homens precisam manter uma abertura entre os pés e pernas, alinhados na altura do quadril. O 

peso deve ir então ao metatarso, denominado pela instrututora como “a almofadinha dos pés”.  

 Os alunos separados, homens de um lado e mulheres de outro, imitavam e 

reproduziam as orientações específicas dirigidas a cada gênero91. A instrutora demonstrava o 

passo da mulher e pedia para as alunas copiarem e, depois, ensinava separadamente os 

cavalheiros, enquanto as damas treinavam a parte delas. Algumas vezes, pedia ajuda a algum 

participante um pouco mais experiente para fazer a demonstração do casal, ou até mesmo a 

uma outra mulher para reproduzir como o cavalheiro deveria fazer o passo dele. Ela havia 

aprendido as duas posturas na dança (tanto do masculino quanto do feminino) para não 

depender de outros parceiros para lecionar - algo bem diferente da escola do tango tradicional, 

no qual o homem geralmente ensina e a mulher fala muito pouco, sendo quase uma figurante 

para a demonstração de passos.  

 No momento da explicação dos passos não há música ou essa é colocada bem 

baixinho ao fundo para que os alunos possam prestar atenção nas palavras ditas e não fiquem 

apenas com o visual, mas estimulem também a memória auditiva. O mundo dos interditos é 

forte em todas as aulas em escolas e milongas e bem marcado pela separação de território de 

gênero. Os agentes organizadores e disciplinadores, em minha avaliação, chegam em algumas 

situações a manifestar um ordenamento que, num primeiro momento, parece até inibir um 

pouco o prazer pela dança. Verifico que este processo faz parte do rito de sacrifício dos 

“nativos” do tango. Exemplo de tal situação está na fala de um entrevistado quando diz: “A 

aula no início parece até matemática. Pensava ter me livrado dos números quando deixei a 

escola, mas vi que não, aqui tenho que memorizar aos oito passos”.  

 Tal treinamento, segundo observei, é dado aos alunos noviços com vista a prepará-

los para as aulas mais avançadas nas quais é comum dizer o número da posição que será 

utilizada para passos mais elaborados com sequências de giros, por exemplo. Cada passo tem 

um equivalente numérico e todas as variações de posturas tangueiras são realizadas a partir 

desses chamados “oito-básicos”. As escolas traduzem o corporal para o verbal, por meio da 

identificação de números, formalizando o aprendizado.  

                                                                                                                                                                             
90 Nas aulas de tango é muito comum os alunos, mesmo os brasileiros se referirem aos professores como 
maestros. Muitos termos do vocabulário castelhano são incorporados nas aulas, até como forma de reforçar a 
credibilidade nas orientações do instrutor.  
91 Aqui cabe ressaltar que, mesmo com homens dançando com homens nas origens do tango, as normas clássicas 
delimitam rigidamente os passos masculinos e femininos e inibem aqueles que queiram inverter os papéis, algo 
que vem passando por ressignificação ao longo da última década, como será abordado no item sobre a 
comportamento dentro das diferentes milongas.   
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 A respeito da questão do condicionamento, desenvolvo exemplificação dos 

procedimentos que devem ser internalizados quando da identificação dos passos com números 

correspondentes. Essa forma de decodificação do corporal para o verbal, algumas vezes, não é 

tão legível, porque muitos alunos não conseguem memorizar dessa forma e pedem apenas 

para o professor exemplificar novamente por meio da corporeidade, preferindo imitar os 

passos a memorizar os números.  

 Primeiro, os passos são feitos separados e depois em duplas. Um exemplo da forte 

demarcação do território masculino em relação ao feminino é:  “O homem guia e a mulher o 

segue”, acompanhado da observação do professor. O comentário apresenta o processo de 

condicionamento de homens e mulheres para os lugares de saberes, poderes e futuros prazeres 

na dança, caso o neófito seja aceito mais tarde pela milonga (assunto abordado a seguir na 

descrição das milongas e no capitulo 3.  

  No passo básico, coluna-mestra de um tangueiro, a professora dizia: mulheres 

começam com  1 - esquerda para a frente, junta a perna para seguir para 2 – direita ao lado; 3 

e 4- dois passos para trás, sendo que, no último, acontece o 5 - cruze a perna esquerda sobre a 

direita; 6 -dê mais um passo para trás com a perna direita; feche as pernas; 7 -mais um passo 

atrás para o lado esquerdo e 8 - junte os pés ou siga a frente para repetir a sequência. Todos os 

passos terminam com os pés juntos.  

 Assim, se dança o tango na perspectiva feminina. O homem fará os passos 

invertidos, começando com a direita atrás para indicar a dama, que faz os passos espelhados. 

Com o tempo, aprende-se que é possível também bailar começando já do passo dois direto.  

 O cruze do 5 é o passo mais difícil nesse processo inicial tanto para o homem 

executar quanto para a mulher compreender e responder com leveza. No início, eu e outros 

alunos nos atrapalhávamos e éramos pegos de supetão. Alguns anos depois eu experimentaria 

também o passo do cavalheiro e teria muito mais compreensão e paciência com meus 

parceiros de dança e aprendizado.  

 No início, nos meus primeiros anos de tango, eu não queria executar o passo 

masculino, porque já sentia muita dificuldade no feminino. Além disso, era desencorajada por 

muitos colegas a fazê-lo porque diziam que a mulher dançando como cavalheiro ficava depois 

masculinizada, perdia a leveza e não conseguiria mais acompanhar, dançar bem com o 

homem.  

 Com o tempo, observando outras mulheres que bailavam bem e também se atreviam 

nos passos masculinos (tanto em São Paulo quanto em Buenos Aires), e com a quebra de 
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meus próprios paradigmas, percebi que experimentar fazer os passos de ambos os lados pode 

ser muito bom para a dança e até para a vida, porque era uma maneira de aprender a ser mais 

flexível e não exigir tanto do outro. Fui perceber só mais tarde que, por trás do discurso de 

alguns professores e colegas que desencorajavam a prática, existia também no mundo dos 

interditos do tango uma certa manutenção da hegemonia masculina e um certo receio de 

perder o status do cavalheiro-condutor na dança. 

 

2.1.1 Técnicas corporais tangueiras: disciplina e persistência 
 

No início, verifico que os aprendizes paulistas parecem tomados de uma espécie de 

“febre coletiva” que faz com que procurem por todas as fontes de informação (revistas, 

jornais especializados92, sites, blogs e videos). Em campo portenho, observo que o mesmo 

ocorre entre os argentinos iniciantes e também entre os estrangeiros. Percebi, por meio de 

conversas muitos reservadas, nas quais os tangueiros pediam segredo, que alguns 

frequentavam aulas diariamente, mas esse depoimento é muito difícil retirar de uma pessoa. 

Pelas observações feitas, é comum os tangueiros esconderem o tempo que já fazem aulas, 

para mostrarem que são bons ou para justificar seus erros. Porém, muitos costumam 

frequentar mais de uma academia, para ver se com didáticas diferentes aprendem com mais 

facilidade.  

 No aprendizado do tango, é muito comum a sensação de que a mente já entendeu e 

memorizou a sequência só de olhar, no entanto, muitas vezes o corpo rígido não responde, 

não está acostumado ao novo padrão proposto. O processo é semelhante ao de engatinhar 

antes de andar, ou ao de juntar as primeiras letras do b+a=ba, antes de conseguir formar 

frases. Para aqueles que nunca dançaram ou que realmente têm muita dificuldade, como foi 

meu caso, o ideal é relaxar e tentar se divertir até com os próprios erros (coisa que até hoje é 

um desafio para mim, porque fico tensa e tendo a querer que tudo saia perfeito em pouco 

tempo93), entender o próprio limite e saber que talvez você apenas terá que repetir mais vezes 

                                                        
92 As revistas argentinas consultadas foram El Tangauta; La milonga argentina, e B.A Tango) e o jornal La 
porteña, todas distribuídas gratuitamente nas milongas e nas lojas de artigos especializados. Em São Paulo, o 
jornal Dance (que aborda danças de salão em geral, e cruzeiros dançantes,  mas parou de circular desde 2015). 
Em Montevidéu não encontrei periódicos impressos de fácil circulação nas milogas, nem nas lojas. A revista 
francesa Tout Tango, enviada por um amigo, também foi consultada e nela pude verificar também que as formas 
de aprender e se informar sobre tango hoje em Paris são muito semelhante as dos outros países pesquisados com 
anúncios de aulas, vestuário e milongas. 
93 Enquanto trabalhava nesse texto, tentando dar os meus primeiros passos do meu ritual de liminaridade 
acadêmica, voltei várias vezes frustrada das aulas e milongas, porque minha mente não conseguia se desligar da 
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que as outras pessoas até o seu corpo compreender e você se sentir seguro, mas isso não é 

impedimento para bailar.  

Certo dia, em março de 2013, quando estava desanimada com o meu próprio 

desempenho nas milongas, acabei desabafando minha insegurança e insatisfação com um 

tangueiro peruano com quem sentia prazer em bailar e ouvi dele:  

 

Não se preocupe, Cristiana, cada um tem o seu tempo. Muitos mentem o 
quanto se dedicam ao tango, porque ele exige muita técnica e paciência 
mesmo, mas depois que adquirimos ninguém mais nos tira. Eu frequentei 
aulas durante um ano, mas acabei desistindo, porque não estava enxergando 
meu progresso. Fiquei revoltado, peguei birra e parei por mais um ano, sem 
frequentar classes ou milongas. Mas não aguentei, passei por cima do 
orgulho e voltei. Só que desta vez decidido a fazer qualquer tipo de esforço 
para aprender, então fiz aulas diárias durante doze meses seguidos, não havia 
um dia que não me vissem bailando94.  

 

Escutar a sua experiência me ajudava a passar pelo meu próprio processo de 

liminaridade para conseguir ser aceita e pertencer àquele universo paralelo (para quem chega), 

a communitas tangueira da milonga, tomada pelo conceito de Victor Turner. Aquele 

comentário me fazia perceber a displina necessária para adquirir as técnicas corporais na 

dança próxima às do esporte, recordando Wacquant. Sua descrição sobre o boxe aplicava-se 

ao processo de aprendizagem do tango que também trata-se de:  

 
(…) apropriar-se por impregnação progressiva um conjunto de mecanismos 
corporais e de esquemas mentais tão estreitamente imbricados que eles 
apagam a distinção entre o físico e o espiritual, entre o que emerge das 
capacidades atléticas e o que diz respeito às faculdades morais e à vontade 
(WACQUANT, 2002, p. 34). 

 

 O aprendizado pode apenas ser um pouco mais lento para algumas pessoas ou exigir 

maior dedicação, mas a partir do momento que se adquire, ninguém mais o rouba. O 

                                                                                                                                                                             
pesquisa, mas o corpo estava tenso, pedia relaxamento, que eu me desligasse por alguns instantes desse mundo 
para conseguir abrir novas perspectivas e ter novos olhares. Diário de campo de 29.03.2016: Fiz a aula, 
cometendo erros de principiante e resolvi ir embora antes do início da milonga, havia muito trabalho ainda a 
fazer para confeccionar o meu capítulo e cada minuto agora era sagrado. Além de levar algumas broncas, mesmo 
na forma de brincadeira na frente de todos, o professor ainda me disse quando fui me despedir e explicar que 
precisava sair mais cedo: “Chega tarde e já vai? Você acha que é com essa pesquisa que vai melhorar o seu 
tango?”  
94 O entrevistado ressaltou que dançava havia dez anos e frequentava as milongas pelo menos duas vezes por 
semana em seu país e em todos pelos quais viajava, sendo até destacado em um jornal especializado norte-
americano como promessa jovem do tango. 
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conhecimento corporal é para sempre, como colhi de alguns relatos e também pude observar 

nos bailes e aulas95.  

 O tango atual é dissociação96, não se move em blocos, mas o corpo forma uma 

espécie de espiral para conseguir fazer os pivôs e giros97. Perna vai a frente (ou atrás), 

transferência de peso para o pé indicado, depois vai girando primeiro cabeça, depois tronco e 

quadril para puxar a outra perna. Esse é um exercício difícil, principalmente para quem chega 

ao tango sem ter passado previamente por aulas de balé, jazz ou outro tipo de dança, porque 

exige mais movimentação do corpo. A descoberta dessa chamada dissociação, embora pareça 

difícil para quem começa, foi um ganho no tango na avaliação de uma professora brasileira 

entrevistada:   

 

Facilitou muito a execução de alguns passos. Veio trazida dessa influência 
de bailarinos da dança clássica, moderna e do jazz para o tango. Ouvi de um 
senhor professor argentino milongueiro das antigas, quando aprendia a 
técnica em Buenos Aires, que hoje ele até fazia algumas aulas para saber o 
método, que ele gostaria de ter aprendido essa técnica de dissociação antes 
porque poderia ter lhe facilitado muito a desenvoltura de alguns passos e até 
ter evitado algumas lesões. 

 

 Ao investigar as aulas em São Paulo e Buenos Aires (assisti a apenas uma aula em 

Montevidéu, mas seguia o mesmo padrão), percebo que há muita semelhança na forma em 

que são “ritualizadas”, com as mesmas fases e etapas, enfatizando que o processo de 

separação, liminaridade e agregação é o mesmo nos três países. É ilusório pensar que quem já 

nasce na terra do tango não precisa passar por todo o ritual de passagem. Mesmo aqueles que 

tiveram familiares dançarinos frequentam aulas para aprimoramento. Pensar que todo 

argentino dança tango ou tem mais facilidade para tal é o mesmo equívoco de entender que 

todo brasileiro nasce sabendo sambar.  

 Identifico que a similaridade entre a aprendizagem dos neófitos portenhos e paulistas 

ocorre primeiramente porque alguns “professores-caciques” em São Paulo são argentinos e os 

                                                        
95 Ouvi, por exemplo, duas vezes de professores sobre minha performance que eu titubeava muito em alguns 
passos, mas que naqueles onde eu tinha segurança ninguém me segurava. 
96 Movimento de girar o tronco e mexer independente do quadril e das pernas. O tronco vai para um lado e o 
restante do corpo para outra direção. As damas respondem a condução do cavalheiro por esse movimento sentido 
na parte superior do tronco e elas também dissociam o corpo. Fonte: http://endretango.com/en/disassociation-
and-isolations-in-ane-tango/. Acesso em: 15/03/2016 
97 “(…) observa-se um eixo assimétrico em que as funções expressivas das pernas que se movimentam devem 
estar em sintonia com um aparato dramático que organiza a afetividade simulada no abraço. A complexidade 
reside no cruzamento e articulação desses eixos espaciais que conduzem os movimentos verticais das pernas em 
assimetria com o tronco, como o horizontal de condução dos corpos pela pista, em que além do domínio técnico 
implícito exige-se uma comunicação afetiva” (LOPES, 2015, p. 84). 

http://endretango.com/en/disassociation-and-isolations-in-argentine-tango/
http://endretango.com/en/disassociation-and-isolations-in-argentine-tango/
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profissionais brasileiros formaram-se em cursos portenhos, reproduzindo um padrão. Mesmo 

nas raras exceções quando o aprendizado foi feito de pai para filho, ainda assim, os instrutores 

paulistanos frequentaram e continuam periodicamente atualizando-se com professores 

particulares argentinos.  

 Apesar das semelhanças, verifico que a forma como o ritual é apreendido pelos 

corpos paulistas, portenhos e de estrangeiros asiáticos, europeus e americanos pode apresentar 

algumas diferenças. As mulheres brasileiras, por exemplo, quando fazem aulas em Buenos 

Aires são muito corrigidas em relação ao gingado dos quadris. Muitas, acostumadas ao forró 

ou mesmo ao samba, têm dificuldade de manter o tronco e quadril alinhados e tendem a 

“quebrar os quadris”, o que faz com que os instrutores fiquem atentos em corrigi-las 

principalmente quando dançam o ritmo mais rápido da milonga.  

 Segundo a professora Eladia Cordoba, ensinar um brasileiro não é tão diferente de 

ensinar um latino, porque são mais receptivos ao afeto, mas segundo ela,  “muitos asiáticos e 

europeus, como os alemães, têm muita dificuldade de entender o abraço, porque têm 

resistência para se deixar ser tocado”. 

 Pelos ritos de sociabilidade associativa (SIMMEL, 2006) refletidos nas aulas percebo 

que um dos princípios é haver a troca de parceiros, para que todos possam sentir e 

experimentar diferentes sensações com o mesmo passo e também habituando-se com a 

circulação da ronda que será realizada na milonga98.  

 Respeitando sempre a regra de dançar em duplas, não há problema com os alunos 

que chegam sem par, porque as escolas já se preparam para isso com os chamados assistentes 

bolsistas. Esses alunos que já dançam outros ritmos, geralmente, parecem ter mais facilidade 

de assimilar os passos e já têm pelo menos as noções básicas do tango. Exercitando a 

reciprocidade destacada por Mauss (dar-receber-retribuir)99, eles oferecem ajuda aos 

professores em troca de aprimorar sua técnica, sem pagar pelas aulas e nem pelos bailes das 

escolas.  

 A maioria dos bolsistas é homem, porque a grande procura tem sido feminina. 

Observo, no entanto, frequentando as aulas e milongas, já com o olhar de pesquisadora, que 

                                                        
98 No entanto, quem já chega em casal (varia muito o número de pessoas assim, mas costuma ser entre 10% a 
20% do total de alunos) tem a liberdade de trocar ou não, porque muitos preferem dançar apenas entre eles, por 
ciúmes, por se sentirem desconfortáveis com outras pessoas ou porque vêm com o intuito de ensaiar uma 
coreografia para casamento.  
99 Não há envolvimento monetário nessa relação, mas pode ser uma porta de entrada para os que querem depois 
seguir de alguma forma carreira no tango (Essa prática em São Paulo existe em todas as escolas de dança de 
salão de todos os ritmos observados).   
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esse quadro vem se revertendo nos últimos dois anos. Uma possível causa seria que, 

principalmente os solteiros, sabendo que podem encontrar mais mulheres na milonga, se 

interessam pelas aulas.  Ouvi muitas mulheres dizendo: “o homem que dança fica bem mais 

atraente” e usando até a expressão “o sapo vira príncipe bailando”.  

No entanto, um dos principais motivos verificados em conversas com professores e 

donos de academias é de que muitos moços estão procurando aprender tango, porque é um 

diferencial para quem é da dança de salão e pretende de alguma forma seguir como profissão 

ou para complemento de renda. Os relatos coletados chamam a atenção para o fato de uma 

mercantilização e profissionalização da dança. Quem dedica-se à área, tanto no Brasil quanto 

na região rioplatense, pode tornar-se dançarino profissional, apresentando coreografias em 

teatros e eventos; sendo organizador de uma casa de milongas; DJ especializado; tornando-se 

professor de tango ou, o que é mais comum e costuma ser um processo mais rápido  

(geralmente com cerca de um ano), virar personal dancer (assunto que retomarei mais 

abaixo). 

 

2.1.2 Oficina do corpo-desejo e taxonomia dos comandos 
 

A partir do estudo das narrativas (anotadas no caderno de campo) sobre os comandos 

passados aos alunos para apreender a corporeidade tangueira, a pesquisa analisa a aula de 

tango como oficina que fabrica, disciplina e modela corpos para a dança, voltados para 

instigar a sensualidade, o desejo e a sedução, por meio do aflorar a feminilidade e ressaltar a 

virilidade. É quase a formação de um corpo-fetiche. 

As falas dos maestros (registradas nas aulas em todos os locais investigados) 

apresentam a repetição de algumas tendências e similaridades entre si. A partir desses relatos, 

divido as narrativas dos comandos em cinco grupos: corpo-animal, corpo-objeto, corpo-

fêmea, corpo-macho e corpo-máquina-esportista.  

 

Corpo-animal: “Já viram a postura de um tigre, um animal da selva dando um bote, 

vejam como ele ergue o corpo, é essa postura que o cavalheiro deve ter quando dança tango”; 

“Você deve se sentir como um gato, um felino ao andar articulando todos os membros”. 

“Como o animal, marque o seu território cavalheiro, seja macho, mostre sua força, mande 

energia para a dama para que ela tenha vontade de bailar”; “No tango somos uma criatura de 

quatro pernas e só uma cabeça”. Esses comentários refletem uma tendência nas aulas de 
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relacionar o homem com o animal, de certa forma instigando o lado mais instintivo e 

selvagem do humano, o homo-demens de que fala Edgar Morin. 

 

Corpo-objeto: “Caminhe na dança como se você estivesse carregando um carrinho 

de feira”; “Seu andar deve ser como empurrar o carrinho de supermercado, não pode ser 

deleixado, tem que estar ereta”; “Cavalheiros tomem cuidado porque agora vocês estão 

dirigindo uma Ferrari, as damas são um bem precioso”; “A pressão que se faz com a parte 

superior do corpo no caminhar com o parceiro é como empurrar uma geladeira, deve haver 

uma certa resistência”. Apresentam objetificação dos corpos, comparando-os a utensílios 

domésticos e do cotidiano. 

 

Corpo-fêmea: “Levanta esse peito! Encoste mais o seu peito no do cavalheiro, 

devem estar colados, ele tem que sentir a pressão para realizar os movimentos embaixo”. 

“Ergue essa cabeça! Mesmo que o cavalheiro seja baixo você deve mostrar o tamanho que 

você tem e não se encurvar para ficar da estutura dele”. “Imponha a sua força”; “Não olhe 

para os pés"'; "Passos muito pequenos, muito tímidos… mostra esse pernão, mulher!"; "Exiba 

o que você tem de melhor, valoriza!”; “Não se pendure no cavalheiro!"; "Não olhe para os 

lados, mas na direção dos ombros do cavalheiro, para entender o que quer”. “Mostre a graça e 

feminilidade nos adornos”, “Essa energia que você tem nas mãos pressionando demais o 

cavalheiro, leva para os pés, busca a energia da terra"; "Deixe o cavalheiro também sentir a 

sua energia, não seja levada, ele precisa sentir também a sua pressão, a sua força”; “Fecha as 

pernas como se estivesse com muita vontade de fazer xixi!”; “Deixa eles pensarem que nos 

comandam, meninas”; “Deixa eles fazerem isso só na dança”; “A mulher precisa ser leve e se 

deixar ser levada”. Esses são ensinamentos sectários de gênero, alguns até com forte tom 

sexista de que a mulher é um ser para ser comandado, apenas um apêndice na dança. 

 

Corpo-macho: “Cavalheiro, mostra que você é macho, pelo menos na dança a gente 

tem que mostrar que a gente manda”; "Tenha atitude, cavalheiro! Mulher não gosta de homem 

frouxo!"; Não titubeia no passo, não passe insegurança para a dama."; “Vá para cima, vá em 

frente! Não pense muito antes de executar o passo senão ela não consegue entender o que 

você quer transmitir!”; “Não force a dança empurrando a mulher com as mãos nas costas, ela 

responderá pelo contato do peito, da parte superior”; “A mulher tem que ser mandada no 

tango”. “Na vida lá fora cada um faz o que quer, mas pelo menos no tango deixem a gente 
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comandar, meninas!”. Essas são frases ressaltando a supremacia masculina na dança, 

apresentando o ser masculino como detentor de força e poder de condução e liderança.  

 

Corpo-máquina-esportista: “Cadê o pivô? Não há tango sem pivô, treinem 

mais…para esses oitos e esse giros saírem”; “Não é possível que vocês ainda estão 

comentendo esses erros primários, vou mandá-los de volta para as aulas básicas”; “Gira mais 

esse quadril; treinem em casa; pratiquem os pivôs rodeando uma cadeira ou segurando-se em 

uma cômoda”; “Apliquem mais nos bailes o que aprendem nas aulas”. “Vocês precisam 

perder essa barriga. Fica muito feio homem dançando de barriga”; “Meninas, procurem não 

engordar para ficarem bonitas para a apresentação”. Observo e avalio que essas são 

comparações ressaltando a necessidade de muito exercício e técnica para conseguir bailar e, 

algumas vezes, apresentando pouca paciência em relação aos limites do corpo do alunos, 

como se todos já tivessem feito balé na vida ou começassem a dançar muito jovens. Essa 

forma de ensinamento, por vezes, inibe o prazer pela dança. 

 

Percebi que a criação desses comandos (coletados no diferente escopo de aulas 

investigado) deve-se principalmente à necessidade da busca de termos e de um léxico 

específico para traduzir e decodificar a linguagem corporal para a verbal quando da 

transmissão do tango. Segundo Bourdieu, citado por Wacquant (2002, p. 34), “esporte, é junto 

com a dança um dos terrenos em que se coloca com acuidade máxima os problemas das 

relações entre teoria e prática, e também entre a linguagem e o corpo (…)”.  

Avalio que o uso destes termos mostra que até hoje verbalizar os ensinamentos da 

dança para grandes grupos ainda é um desafio. Acredito que uma possível explicação seria de 

que, antes da criação de escolas, o tango era transmitido mais de forma intuitiva e por 

imitação de pai para filho.  

 

2.1.3 Doutrina tangueira: pressa de aprender e apoio virtual 
 

Além das aulas presenciais nos espaços físicos100, uma nova forma utilizada para 

“doutrinar” e trazer novos aprendizes ao tango vem sendo o espaço virtual da internet101, onde 

alguns professores dão algumas dicas. Desde o início da pesquisa, em janeiro de 2014, 
                                                        
100 Escolas, academias, clubes e estúdios com aulas grupais ou particulares 
101 Além de sites e blogs especializados no assunto, escritos por pessoas de diversos países, mas principalmente 
argentinos, os vídeos vem sendo uma maneira de propagar as regras do tango e um chamariz para os novos 
aprendizes. 
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verifico que muitos alunos consultam vídeos no Youtube para ver apresentações de tango, 

principalmente inspirar-se nos melhores professores e nos ganhadores do Campenato Mundial 

de Tango102, e aulas gravadas para aprender passos novos para serem mais ousados na 

milonga. Em um vídeo, o professor103 divulga o tango como um mundo mágico: 

 
 

Você vai transformar primeiro a sua vida social, frequentar lugares incríveis, 
até o seu estilo de vida muda, a forma como você se veste, seu gusto 
musical, suas opções de leitura, você vai até aprender um pouco de espanhol 
também, enfim, ter o prazer de convidar ou ser convidado e durante aquela 
música ser transportado para um lugar livre de problemas, preocupações, 
livre de tecnologia, de quaisquer desigualdades ou preconceitos104.  

 

Os temas das aulas são os mais variados: diferenças entre os estilos tocados no baile 

(milonga, valsa e tango clássico), incentivo para escutar bastante tango, para entender o ritmo 

e poder diferenciar que passos podem ser feitos e com quais orquestras, aula como cabecear, 

como ser tirada mais vezes para dançar e os erros mais comuns105. 

As dicas aparecem como uma espécie de manual didático de auto-ajuda. Frequentar 

mais bailes do que aulas é uma das sugestões dos vídeos, porque é o local onde se tem a 

oportunidade de experimentar o conteúdo aprendido com diferentes pessoas. Muitas pessoas 

deixam de ir com medo de não dançarem bem, não atentando para a orientação de que quanto 

mais prática, mais natural fica a dança. Outra dica oferecida é prestar atenção no fator 

psicológico que pode atrapalhar o desempenho e o prazer na dança: 

 

Existem damas lindas dançando, mas deixam o nervosismo afetar (...) 
precisam acima de tudo relaxar, se entregar de corpo e alma ao parceiro, 
curtir o abraço e a música (…) Os homens, por outro lado, se preocupam 

                                                        
102 Realizado anualmente no mês de agosto, desde 2003, premia os melhores casais de bailarinos, selecionados 
entre concorrentes do mundo todo que geralmente já passaram por eliminatórias regionais em seus países de 
origem. Eles viram quase deuses no meio tangueiro, porque terão carreira garantida o resto da vida com aulas 
particulares, shows e turnês internacionais. 
103 Dentre os vídeos encontrados, optei por descrever o Dance Tango Brasil, do professor Claydison Diniz, de 
Fortaleza, que parece ser um dos mais detalhados. Disponível em: www.dancetango.com.br. Acesso em: 
03/03/2016. 
104 Ao contrário do que o vídeo propõe sobre um baile sem desigualdade ou preconceito, percebo várias tensões e 
conflitos intergeracionais, de gênero e até étnicas, assunto que abordarei posteriormente.  
105 Em uma das aulas acompanhadas, o professor diz que existem três perfis de alunos de tango: os que já 
nascem com talento (1%, segundo ele); a grande maioria que tem um ritmo normal com assimilação fácil em 
alguns passos e mais dificuldade em outros; e os outros cerca de 10% que que têm muita dificuldade, como ele 
teve segundo seu depoimento, agradecendo inclusive a paciência de sua parceira de dança: “Homens que se 
acham desajeitados e sem ritmo eu entendo como se sentem porque aconteceu comigo, mas muitos começam de 
forma lenta e insegura e depois se destacam mais que os outros com facilidade”. 
 

http://www.dancetango.com.br/
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demais em variar o repertório dos passos, ficam com receio de convidar uma 
determinada dama só porque sabem que ela é mais experiente.  

 

Nos depoimentos colhidos, principalmente entre os alunos iniciantes, constato a 

ansiedade de aprender rápido muitos passos para conseguirem uma performance semelhante a 

daquelas assistidas nos vídeos. Nessa euforia, os mais afoitos não prestam nem atenção ao 

ritmo, realizando passos em total desconexão com a música.  

Algumas pessoas pedem para gravar as aulas dos professores, algo que uns não 

aprovam e outros deixam só no final da classe, desde que os alunos se proponham a não 

divulgar na internet, que fique apenas como forma de estudo. “Não adianta vocês gravarem no 

celular os passos, e nunca mais consultar, é preciso gravar na mente e no corpo”, ouvi uma 

vez um maestro dizendo. De um outro ouvi: “pessoal por favor não postem na internet, porque 

assim vocês acabam com o trabalho da gente”. 

Avalio que esse comentário e outros a seguir mostram um certo receio da perda de 

tradição por parte dos professores e uma tendência de alguns alunos a não compreender o 

processo de liminaridade e a querer romper o espírito de communitas tangueiro, sem interesse 

na história das origens da dança. Embora sejam uma minoria, esse perfil de aprendiz 

encontrado apenas em São Paulo acaba comportando-se nas escolas e na milonga como quem 

frequenta uma balada eletrônica, querendo apenas mexer o corpo, muitas vezes sem nem 

entender o ritmo ou prestar atenção na letra. São alunos com espírito mais imediatista, como 

uma senhora que ouvi em plena aula dizendo no meio de todos: “não quero aprender esses 

passos, pago aqui só para dançar e me divertir”. Depois fiquei sabendo que os próprios 

professores a tinham chamado de canto para conversar a respeito e disseram que se ela 

continuasse com esse comportamento era melhor que frequentasse outros bailes, porque esse 

não era o espírito da escola. 

Muitos alunos consideram a quantidade de passos executados mais importante que a 

qualidade. Nos diálogos é muito comum ouvir: “ah, esse passo que ele está dando eu já vi 

umas trezentas vezes, legal mesmo é aquele outro que eu vi essa semana na internet, daquele 

famoso argentino”; “não aguento mais treinar essa caminhada, não entendo porque tenho que 

repetir tantas vezes a mesma coisa”; “não gosto desta parte de ficar repetindo tantas vezes a 

mesma técnica quero aprender passo novo”.  

Observei também que essa pressa de adquirir o que chamo de um “pacote de passos” 

assemelha-se a de quem acredita que apenas comprando os melhores ingredientes no 

supermercado já conseguirá preparar uma comida maravilhosa. Para algumas pessoas, o fato 
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de pagar106 pelas aulas já deveria significar uma moeda de troca pela assimilação imediata e 

muitos cobram isso dos professores: “já estou aqui há dois meses e ainda não vi nenhum 

gancho (passo onde as pernas se enroscam)”, “estou há um ano e não consigo ser tirada para 

dançar na milonga”.  

Os novatos acreditam que faça parte desse “pacote de aulas” também dançar com o 

professor nas aulas e nas milongas. Sobre isso ouvi uma reclamação de uma professora 

brasileira: “Tem aluno que confude as coisas, acha que porque damos aulas para ele, já somos 

amigos íntimos e que temos obrigação de dançar com todos eles nas milongas. No baile, 

quero dançar com quem estou a fim, é meu momento e eles têm que respeitar isso”.  

Em alguns bailes no Brasil, observo algumas pessoas preocupadas apenas na 

execução de passos, sem se importar em saber o porquê os estão executando.  No entanto, 

qualquer que seja o caminho trilhado pelo aprendiz, com aulas pagas, dicas e vídeos de apoio, 

é preciso saber que o tango é uma dança rica em detalhes e é importante conhecer sua história 

e sua cultura.  

 

2.2 Caciques do tango e a quebra da hegemonia masculina nas aulas e milongas 
 

Os estudos do tango nos três países avaliou a presença de perfil de gênero 

recortando a história dessa dança. Embora o tango seja uma dança característica de casal, 

observo, a partir da pesquisa bibliográfica e de campo, que suas origens e seus ensinamentos 

têm sido narrados, dentro desse mais de um século, a partir da ótica masculina, 

principalmente. Os professores, donos das escolas e salões de baile, além de organizadores 

de milongas, que aqui chamo de “caciques do tango”, durante muito tempo propagaram a 

versão de que somente o homem era o detentor dos saberes dessa dança. Na avaliação de 

Carozzi,  “a magia do tango como forma ritualizada parece fundar-se na observação desse 

segredo que faz o homem varão poderoso criador, origem e gerador de todo o movimento 

feminino107” (2009, p. 141). 

                                                        
106 As aulas regulares nas escolas, geralmente, duram uma hora e meia, uma vez por semana, e custam de (R$35 
a R$50 a aula), mas constatei que os alunos costumam contratar mais dias, pelo menos duas vezes por semana e 
já fazem um pacote com a escola. As aulas particulares no Brasil saem por volta de R$150 a R$250. Na 
Argentina, os professores costumam em geral cobram mais ou menos o equivalente, com exceção de alguns mais 
badalados que cobram em dólar, preços que chegam até R$400,00, por hora. Em Montevidéu, as milongas são 
bem em conta, não saem por mais de R$ 4. 
107 A autora nessa passagem refere-se à movimentação corporal na dança, na qual propaga-se que o homem é o 
condutor. 
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 Nessa dança a dois, a memória das mulheres tangueiras tem sido pouco ou nada 

preservada, mesmo depois do tango ter sido declarado patrimônio cultural imaterial da 

humanidade. A maioria dos ícones históricos dos livros e museus é formada por 

personalidades masculinas, geralmente mais relacionadas à música que à dança. Essa 

constatação será abordada com mais detalhamento a partir do terceiro capítulo, sobre o poder 

feminino na milonga.   

 Em relação à transmissão dos ensinamentos, esse quadro não é diferente. A história 

oficial já começa enfatizando que eram homens dançando com homens. Conta-se que eram 

eles quem passavam seus conhecimentos para as mulheres, embora em algumas versões diz-se 

que dançavam juntos para treinar e obter melhor performance quando bailassem com uma 

mulher (ficando a pergunta, para que precisavam se aprimorar se elas não dançavam bem).  

Depois, quando as moças de família começaram a frequentar os bailes, eram os pais, avôs, 

irmãos, tios e primos que ensinavam.  

 Até o final dos anos 1980, a maioria dos professores de tango era composta por 

homens ou casais, o ensinamento masculino sobressaía-se e a mulher era quase uma 

coadjuvante, aparecendo mais o nome do homem, muitas vezes trocando de parceiras para 

aulas e shows.  

 Esse quadro de supremacia masculina do saber começa a ser revertido em meados da 

década de 1980 e a volta da democratização argentina e em alguns países da América Latina. 

Em 1983, a professora Olga Besio monta a primeira oficina gratuita de tango na Escola 

Nacional do Centro108. Cerca de 400 pessoas passaram pelo curso. Era o início do ensino 

didático para grandes grupos. Atualmente, ela dá aulas também para crianças, algo que vem 

sendo incentivado desde a lei de 15 de junho de 2010, aprovando a dança de tango nos 

estabelecimentos escolares de nível primário e secundário em Buenos Aires109. Iniciativas 

como essa tem trazido maior aproximação entre avós e netos, e às vezes faz até com que os 

pais que renegavam o tango acabem procurando as aulas e voltem todos a dançar em família, 

conforme relataram alguns entrevistados. 

 Outra tangueira que se destaca no processo didático argentino é a professora Susana 

Miller, responsável por desenvolver um método para ensinar o estilo milongueiro (primeiro 

com a ajuda de um milongueiro dos anos 1950, “Cacho” Dante, e depois com a ajuda de outra 

                                                        
108 Carozzi (2015, posição 2013), 
109 Em 15 de junho de 2010, o Ministério da Educação argentino aprova o ensino de tango nas escolas primárias 
e secundárias. No entanto, até hoje são poucos estabelecimentos escolares que aplicam essa lei e difundem o 
ensino do tango para crianças e adolescentes, segundo afirma Michel Bolassell, em La Revolución del tango 
(2011). 
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mulher, Ana Schapira). Elas faziam a análise fílmica dos passos para desenvolver a didática. 

Miller conta, em seu site, que começou a bailar porque necessitava fazer “algo lindo de sua 

vida, algo divertido, um pouco trangressor”: 

 

Estava só, eu havia me divorciado fazia pouco tempo, era uma época difícil 
para mim emocionalmente e o tango era uma boa opção. Comecei a ir nas 
poucas academias que havia nesse momento. Há uns 20 anos, os métodos 
eram distintos e nem havia a difusão que há hoje. Nessa época, 
éramospouquissimos. Foi com o reviver do tango que viria outra vez da 
Europa. Alguns desses hoje são profissionais. (…) Tive muito bons mestres, 
mas aprendi sobretudo dos milongueiros. Bailei anos com eles e aprendi no 
meu corpo o que fazem com o deles. 

 

 Essas foram algumas das precursoras no mundo do ensino tangueiro argentino, 

depois muitas outras começaram a aparecer. Esse comportamento feminino nas aulas em 

Buenos Aires vai refletir-se também nos outros dois países estudados. Hoje, segundo observei 

durante a pesquisa, algumas professoras preferem ainda se aperfeiçoar apenas ressaltando a 

feminilidade, mas muitas já estão aprendendo também a conduzir como cavalheiros. 

Costumam dizer que não sabem o dia de amanhã, e que se os parceiros as deixarem um dia 

elas continuam com uma profissão garantida.  

 Antes era muito comum a mulher depender totalmente do seu parceiro, e nos casos 

de separação não conseguir mais trabalhar se não encontrasse rapidamente outro homem para 

bailar em shows e lecionar. Em depoimentos, algumas entrevistadas criticaram a rigidez em 

relação ao comportamento desenvolvido na dança, em especial à corporeidade clássica com a 

divisão rígida entre sexos.  

Rompendo com tradições dedicam-se a aprender os ritmos, comportamentos, papéis e 

posturas corporais do mundo feminino e masculino, sabendo executar tanto os passos da dama 

quanto do cavalheiro no tango. Encontrei algumas aulas em São Paulo que até incentivam a 

troca de papéis para que homens e mulheres tenham mais compreensão um do outro, 

entendendo a dificuldade de ambos.  

No início da década de 1990, a aprendizagem em grupos nas escolas era feita com 

homens e mulheres separados, sem muita ênfase na conexão do casal, porque era a forma 

como os bailarinos de cenário estavam acostumados e muitas vezes os professores não tinham 

aparato ainda para ensinar coletivamente as marcas e os movimentos do tango social de salão, 

que antes era passado individualmente dentro dos pequenos grupos familiares. Bessio e seu 
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marido Gustavo Naveira foram um dos primeiros a destacar a necessidade de comunicação do 

casal nas aulas.  

 Diz-se entre os professores tangueiros, que alguns milongueiros antigos mostravam 

resistência em ensinar aqueles vindos de escolas e oficinas e não tinham laços próximos de 

parentesco ou amizade com eles. Avalio que esses milongueiros queriam que os novatos 

passassem pelo que Arnold van Gennep descreve como estado de isolamento dentro dos ritos 

de passagem: 
 

é preciso formalidade e cerimônias que apresentam uma estreita analogia 
com os ritos de passagem material. Todo indivíduo ou agrupação que não 
possua nem por seu nascimento nem por qualidades especiais adquiridas, um 
direito imediato a entrar en uma determinada casa desse tipo e a instalar-se 
em uma dessas subdivisões, se acha em virtude disso em um estado de 
isolamento manifestado de duas maneiras que podem ocorrer de forma 
separada ou combinada (GENNEP, 2008, p. 45)  

 

 Aos milongueiros antigos faltava o vocabulário para explicar sua forma de bailar os 

movimentos no sistema educacional formal, porque eles ensinavam de forma intuitiva, com a 

repetição de passos entre familiares e amigos, mas os novos professores foram criando os seus 

próprios meios de investigação até chegar ao chamado tango novo.  

 A nova proposta ressignificando a corporeidade, os códigos e o gestual tangueiro por 

meio do ensino formal dado nos cursos grupais fomenta novos poderes nas diferentes 

organizações sociais tangueiras e nas relações entre homens e mulheres no espaço da dança.  

 Dessa forma, o professor Naveira criou um método de ensino para incorporação de 

maior variedade possível de passos, rompendo com o enfrentamento da parte superior do 

tronco e a proximidade dos membros do casal. Pablo Villaraza, el Pulpo, também é 

considerado um dos inovadores, rompendo com muitas das convenções preexistentes na 

milonga e criando o chamado tango novo, com ênfase mais coreográfica. 

 Em Buenos Aires, Carozzi (2015, posição 1819 e 1828) avalia que existem três 

tendências de estilos bailados hoje na pista:  aqueles que dão passos largos e deslizam os pés 

pisando como “luvas”(Urquiza110 – nome de um bairro na zona norte de Buenos Aires onde 

nunca se deixou de dançar o estilo); os que tem abraço bem colado, passos curtos que se 

ajustam sincronicamente ao compasso, mais conhecido como estilo milongueiro (Almagro-

nome de um clube); e o terceiro e mais moderno, em que os casais executam todo o tipo de 

                                                        
110 O autor Hernan Morel (2013, p 251) também descreve este estilo denominado Urquiza en “Así se baila el 
tango”: milongueros, políticas e campeonatos de baile en la ciudad de Buenos Aires”, Ilha, v.15, p251-275, 
Universidad de Buenos Aires, 2013. 



 

   

93 
 

variedade imaginável de figuras, mais conhecido por tango novo111 (Naveira, um 

professor)112.  

 Já no Brasil, minha pesquisa mostra que essas nomenclaturas para os estilos 

(Urquiza, Almagro e Naveira) não são usuais, e detecto que se fala mais em estilo 

milongueiro (com abraço mais fechado e passos pequenos, sem dissociação do corpo) e em 

estilo mais moderno, com possibilidade também de abraço aberto, com passos dissociados, ou 

seja, espiralados, com o tronco mexendo independente do quadril e das pernas, e não em 

bloco, tudo ao mesmo tempo para a mesma direção.  

 Essas nomenclaturas e a necessidade de classificar os diferentes estilos dentro do 

tango só aparecem depois dos anos 1990, com a chegada dos sistemas de aprendizagem 

coletivos e mistos, produto de um processo progressivo que teve início com a o retorno da 

democracia. 

 No período da década de 1950, segundo relatos dos entrevistados em Buenos Aires, 

já existiam algumas instituições dedicadas à aprendizagem do baile, mas poucos as 

frequentavam, era mais comum aprender entre os familiares, em milongas organizadas em 

clubes de bairro. No centro, o baile era em confeitarias. Muitos cavalheiros desse período 

aprendiam fazendo também o papel da dama e somente dançavam de cavalheiros quando já 

sabiam o suficiente, porque o homem não podia errar no salão. 

 Os milongueiros dessa época113, no entanto, embora dançassem com mulheres, 

raramente mencionam que elas os ensinaram a bailar, por mais experientes que fossem, como 

primas e irmãs maiores, como se elas não pudessem ser reconhecidas, porque a hegemonia 

masculina precisava ser preservada. Era uma atitude propagada informalmente através das 

gerações de uma época onde mulheres ocupavam posições inferiores na socidade, propagando 

o habitus da época, que anos depois começaria a ser modificado. Algumas mulheres, inclusive 

em alguns relatos que colhi e em dados bibliográficos, dizem que quando dançam com um 

rapaz inexperiente, elas mesmas ajeitam os passos para levá-lo e compensar os erros dele. 

Seria uma forma de ensiná-los e incentivá-los a continuar na dança. 

 Antes da década de 1990, não existia essa divisão de estilos, porque o tango era 

apenas o milongueiro – o homem conduzia, mas era também o responsável pela mulher. Na 

                                                        
111 A antropóloga norteamericana Carolyn Merrit (2012) pesquisa o tango novo. 
112 Carozzi frisa também que é possível encontrar o estilo tango cênico, ou de cenário, nos bailes casais vindo da 
linha do maestro Antonio Todaro e pertencentes a uma elite com formação técnica, que alterna as milongas com 
a dedicação profissional cênica. Segundo a antropóloga, a criação da denominação do tango novo e do estilo 
milongueiro se atribui entre os aficionados por tango aos professores Gustavo Naveira e Susana Milller 
respectivamente e que essas nomenclaturas vem passando por discussões entre os grupos tangueiros. 
113 Dados coletados por Mônica Paz, citados em Carozzi (2015, posição 1877) 
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época, o propagado era que “a culpa do erro na dança era sempre do homem”, algo até hoje 

ainda disseminado em algumas aulas, embora venha se dissolvendo. Nas milongas 

tradicionais (dos três países que tive a oportunidade de frequentar), ouvi alguns senhores 

pedindo desculpa para mim, quando eu não compreendia o passo ou o executava de uma 

maneira diferente do que ele havia proposto. 

 No período entre 1960 e meados de 1980, a procura pelo tango sofreu uma certa 

queda, tanto em seus países de origem quanto em São Paulo, devido principalmente às 

ditaduras militares (RODRIGUES, 2012). No Brasil o período ditatorial começou em 1964 e 

foi até 1985; na Argentina durou e 1973 a 1985, enquanto no Uruguai durou sete anos (1976 a 

1983). Os jovens da época desafiam as tradições e até o modo de vestir-se das gerações 

anteriores. Encontravam no rock e na dança individual uma forma de constestação; quem 

bailava milonga eram apenas os mais velhos que tinham aprendido antes.  

 Depois desse espaço, que parece um gap, um vazio na história do tango, mas em que 

ele continuava no circuito, embora mais velado, a partir de meados da década de 1980, com a 

volta da democracia, no entanto, começou a se difundir-se mais o ensino nas academias e 

escolas, com presença mais marcante feminina na docência, desenvolvendo métodos de 

aprendizagem e como colocar em palavras o modo de bailar que antes era passado por 

memória visual, conforme revelaram os depoimentos colhidos em campo. 

 

2.3 Mundo subterrâneo da milonga: da liminaridade à agregação 
 

  Ao contrário do que ocorria com muitas sociedades primitivas descritas por Gennep 

e Turner e outros autores, o ritual de passagem114 tangueiro não tem um período certo para 

terminar, então o iniciado pode ficar de meses até anos no que chamo de liminaridade até ser 

aceito pela comunidade da milonga.  

 No tango, avalio que a fase de separação para passar para a etapa marginal e 

fronteriça é bem clara, e tem início quando os alunos adentram as aulas e no primeiro contato 

com os bailes. O pós-liminar, no entanto, na fase de agregação à comunidade tangueira, não 

tem data certa, é uma etapa muito ambígua e paradoxal, onde não se é mais um iniciante, que 

não sabe nada, mas também não se sente ainda incorporado pela coletividade.  

                                                        
114 Ritos de passagem como uma resposta adaptativa obrigatória, quando os indivíduos são obrigados a mudar de 
posição dentro de um sistema (DA MATTA, 2000). 
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 Participar de aulas não é necessariamente uma atividade que tem período de 

finalização determinada, não sendo especificado quando o aluno está preparado para a 

milonga. Pagar para entrar no baile, ou vestir a indumentária e os apetrechos comprados nas 

casas especializadas (como os sapatos mais caros), também não é garantia nenhuma de ser 

tirado para dançar ou de aceitarem o convite ao baile.  

 As observações nos três países revelaram que alguns incorporam uma postura 

quando entram na pista, exagerando em alguns trejeitos como empinar o peito, interpretando 

um personagem, como se já fossem frequentadores há anos, mas nas primeiras danças toda a 

coletividade percebe que é só uma performance equivocada. Se for mulher, raramente será 

tirada e, caso seja homem, corre o risco de somente as mulheres estrangeiras de passagem ou 

novatas aceitarem sua dança.  

Por meio dos relatos, avalio a partir do conceito de Turner que “as entidades 

liminares como os neófitos nos ritos de iniciação não possuem um status” (1974 p. 118). 

Tenho notado que alguns tangueiros mais antigos com maior nível técnico não costumam se 

misturar aos novatos, como se esses ainda não tivessem o status necessário para fazer parte 

daquele grupo. As damas também têm uma certa relutância a aceitar a primeira dança de um 

cavalheiro que está começando a frequentar a milonga e alguns homens costumam tirar as 

mais jovens para dançar apenas porque possuem alguma simpatia ou são atraídos por sua 

beleza física. Professores e dançarinos profissionais também tendem a dançar somente entre 

eles nas milongas. Deste modo, as primeiras milongas podem ser um ritual difícil, 

principalmente para aqueles mais tímidos e com pouca técnica. 

Conquistar o pertencimento a essa comunidade da milonga pode passar por alguns 

ritos secretos, com regras veladas. Comum a todos os aprendizes, com raras exceções, parece 

ser o sentimento de sentir-se isolado115, descrito por alguns como um sentimento de nunca ser 

bom o suficiente para frequentar uma milonga e poder dançar com os melhores.  “Em alguns 

bailes, às vezes temos a impressão de estar desaprendendo porque a dança não se encaixa com 

algumas pessoas, ou porque não estamos num bom dia”, afirma um dos entrevistados. De um 

outro que já tinha dois anos de aulas, ouvi que que ia esperar mais para frequentar o baile 

porque queria estar mais seguro. Em milongas, na mesa, também escuto de alguns homens: 

“me sinto tão inseguro vendo como eles dançam, será que um dia chegarei a bailar assim?” e 

de algumas mulheres que “não frequento aquela milonga, porque lá eles são muito nariz 

                                                        
115 Esse estado psicológico dos que se sentem excluídos na milonga, pode ser comparado em minha análise ao 
que Turner diz sobre o estado de liminaridade, associada com “a morte, o estar no útero, a invisibilidade, à 
escuridão, à bissexualidade, às regiões selvagens e ao eclipse do sol ou da lua (TURNER, 1974, p. 117). 
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empinado e nunca nos tiram para dançar”; “estou há algumas semanas, sem vir na milonga, 

não repara se eu cometer erros, estou destreinado”; “tive um professor argentino que me fazia 

repetir esse passo todos os dias e para ele nunca estava bom”. 

A milonga faz parte de um mundo subterrâneo, “uma sociedade secreta e 

alternativa”, onde é preciso primeiro se encaixar nos padrões explícitos e depois descobrir os 

implícitos (como descrito no capítulo 1). Passa não apenas pela técnica que acaba sendo um 

poder dentro do baile, mas pelo conquistar postos e degraus. Há uma hierarquia dentro do 

tango, com sua alternância de domínios e poderes dançantes para conquistar o pertencimento 

da comunidade. Esse processo pode ser avaliado dialogando com Victor Turner: 

 

para os indivíduos ou para os grupos, a vida social é típico processo dialético 
que abrange a experiência sucessiva do alto e do baixo, de communitas e 
estrutura, homogeneidade e diferenciação, igualdade e desigualdade. (…) a 
experiência da vida de cada indivíduo o faz estar exposto alternadamente à 
estrutura e à comunitas, a estados e transições (TURNER, 1974, p. 120). 

 

Os próprios professores e bailarinos precisaram passar por esse ritual de hierarquia e 

competitividade, mas não costumam revelar. Além disso, depende muito que tipo de escola e 

estilo a pessoa frequentou. Quem dança da forma milongueira mais tradicional pode ter 

problemas ao entrar para um baile jovem e mais moderno. Esse foi o caso da professora 

Eladia Córdoba: 

No começo eu era uma garota de 20 anos, com muita predisposição para 
bailar com os mais tradicionais. Eu era uma pessoa que morria de amor 
dançando com aqueles corpos protetorres (dos homens mais velhos). Era 
bela116, estava fascinada por esse mundo no qual eu era sempre muito 
valorizada. Houve uma ruptura com esse mundo dos velhos, com cerca de 26 
anos, comecei a frequentar outro ambiente de pessoas mais jovens, devido a 
um infortúnio amoroso, uma amiga me levou e um grande amigo que vinha 
de outro caminho da modernidade da dança. Lá eles não me tiravam para 
dançar, porque eu bailava com os velhos (com abraço fechado). E naqueles 
bailes novos, já tinham as volcadas, colgadas (passos mais abertos) e eu 
queria era abraçar. No milongueiro eu era uma princesa, nesses eu não 
conseguia entrar na marcação dos boleios à frente. Eram outras ferramentas, 
outros passos e outra complexidade. Eu chorava.  

 

                                                        
116 Eladia é uma mulher muito bonita, assim considerada e admirada pelos alunos e professores com quem 
conversei. Mesmo estando apenas na faixa dos 30, já falava como uma mulher muito mais velha, que parecia ter 
uma imagem de si muito diferente daquela que víamos dela. Isso me levou a observar também o quanto o 
universo do tango é competitivo e pode ser até “cruel” muitas vezes com a aparência feminina, assunto que 
abordo no capítulo 3. 
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Apesar de toda essa glamourização117 em torno do tango e disseminação por todos os 

continentes, o que faz parte do imaginário popular e chega à maioria das pessoas por meio 

geralmente de shows e filmes118 é bem diferente do que acontece dentro do universo dos 

frequentadores assíduos da milonga.  

Em todos os países pesquisados, mesmo em Buenos Aires que vive do marketing do 

mito do tango como identidade cultural, as milongas ainda hoje fazem parte de um circuito, 

subterrâneo, quase marginal. O baile vivido no circuito das confeitarias, clubes, adegas e 

salões é bem diferente da superficialidade mostrada em pacotes turísticos com shows e fotos 

com dançarinos no Caminito119. Os códigos dos quais se fala e outros que não se contam 

descortinam-se ao frequentador assíduo das milongas e ao bom observador disposto a 

enxergar o que há por trás do que os olhos não vêem. São mensagens e códigos subliminares.  

Em Montevidéu, apesar de o Uruguai ser país de origem do tango, as milongas são 

ainda mais subterrâneas do que em Buenos Aires, parecem fazer parte de uma rede 

alternativa, porque, em geral, os turistas não vão à procura dessa dança. Mesmo entre aqueles 

que costumam viajar para bailar, muitos não sabem da existência de salões uruguaios de baile.  

 A maioria dos paulistanos também desconhece as milongas e acredita que tango só 

exista em Buenos Aires. Na visão dos não-frequentadores, com os quais tive a oportunidade 

de conversar, os bailes são espécie de guetos, tribos ou sociedades secretas (porque mesmo 

geralmente ligados a academias de dança, estimulando o comércio de aulas), são quase 

desconhecidos e preservam um certo ar de mistério. Ouvi algumas vezes, inclusive de 

professores de outras danças de salão, a comparação do tango com “culto secreto”, “seita” e 

até “maçonaria”, porque, segundo eles, ninguém ficava sabendo onde ocorriam os bailes e 

quem eram os frequentadores.  

                                                        
117 O tango exerce um fascínio mundial que abrange até as grandes personalidades, como o presidente norte-
americano Barak Obama, que, em 24 de março de 2015, arriscou alguns passos da dança em um jantar com o 
presidente argentino Maurício Macri, em Buenos Aires. 
118 Para os milongueiros mais críticos, nem o que Obama dançou nem o que se apresenta no famoso filme 
Perfume de Mulher é tecnicamente passo de tango bem executado. 
119 A Rua Caminito, tema de uma canção de Gardel, está localizada no coração do bairro de La Boca, na área 
conhecida como Vuelta de Rocha, em frente ao Riachuelo. Fica a cerca de 400 metros de La Bombonera, estádio 
do Club Atlético Boca Juniors. As casas na área do Caminito são também conhecidas como "conventillos"  e são 
típicas dos imigrantes genoveses no final do século XIX. São pintadas em várias cores, porque os imigrantes 
italianos costumavam usar, para isso, a tinta que sobrava das oficinas do porto. As condições de vida nos 
"conventillos" são muito pobres. Hoje, alguns foram transformados em lojas de souvenirs e podem ser visitados. 
Informações disponíveis em: http://www.buenosairesturismo.com.br/passeios/rua-caminito-la-boca.php. Acesso 
em: 03/03/2016. 
 
 
 

http://www.buenosairesturismo.com.br/passeios/rua-caminito-la-boca.php
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 Em São Paulo, como foi o caso da presente pesquisadora, é preciso realmente 

pesquisar, assistir algumas aulas, fazer amizades com algumas pessoas-chave para entender 

um pouco desse universo e começar a descobrir os melhores lugares para frequentar. O 

mundo subterrâneo na capital paulista aparece em bailes normalmente realizados em sobrados 

antigos com aparência até meio desleixada por fora, embora localizados em bairros de classe 

média como Vila Mariana, Perdizes e Pinheiros.  

 A fachada desses locais, no entanto, normalmente não condiz com a beleza que se vê 

por dentro, quando é possível sentir-se transportado para o universo da boemia argentina. Os 

frequentadores vestidos socialmente bailam no ambiente espelhado com mesas de toalhas 

vermelhas repletas de vinhos e empanadas, quadros e gravuras sobre tango. Há música ao 

vivo com cantores ou orquestras em algumas noites especiais.  

 Escutei histórias de entrevistados paulistas que confundiam o local com prostíbulos, 

porque algumas mulheres vinham com meias arrastão120 e sempre estavam entrando muitos 

homens e saindo. Depois me disseram que era porque realmente havia uma casa especializada 

na região, em endereço muito próximo, e as pessoas erravam a porta. 

Muitas pessoas começam a se interessar pelo tango por vias turísticas tradicionais, 

mas, para entrar nas milongas, precisam realmente ter vontade de fuçar e xeretar mais, porque 

as dicas dos bailes não são dada pelos guias, nem por hotéis. Muitos moradores locais tanto 

no Uruguai quanto na Argentina nem têm ideia do porquê de existirem pessoas que vão a 

Buenos Aires somente para procurar o tango.  

Normalmente, os novos frequentadores chegam por amigos que os apresentam e 

acabam dando os primeiros passos numa confeitaria antiga, num clube de bairro ou num 

estúdio. É um novo mundo, com a abertura de muitos encontros, trocas e possibilidades, 

muito além do baile. 

Para os que estão de fora e são levados pela primeira vez a esse universo da milonga, 

através de uma visita turística, ou são atraídos imediatamente pela dança, ou podem sentir-se 

estranhos. “Sentados à mesa de amigos que os introduzem ao rito secreto, atraídos e 

escandalizados pelo impacto de ver esses fanáticos que se miram, se abraçam, giram e se 

separam sem um adeus” (ABADI, 2011, p. 9). A autora descreve o universo da milonga como 

um grande clube com várias sedes, onde se encontra “a tranquilidade do desconhecido com a 

expectativa do inédito”: 

                                                        
120 Meias quadriculada (geralmente com fios pretos). Antes, eram apenas usadas em cabarés e tinham uma 
conotação fortemente erótica. Atualmente, já aparecem até como dica de moda para o inverno de 2015, em sites 
como da consultora Gloria Kalil. 
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O novato descobre o primeiro subsolo da cidade com uma mescla de temor e 
fascinação. E sente que chegou ao fundo escondido de um mundo até então 
inimaginado. Está vivendo uma experiência que bordeia o marginal. Aula, 
prática, milonga, os limites se borram, se transcendem, se transgridem: 
idades, origens sociais ou culturais, proporções físicas não são já barreiras, 
mas pontes. Mas logo começa a surpresa. Mal se repõe do primeiro impacto, 
e o ingênuX bailarinX121 descobre rapidamente as correntes subterrâneas que 
fluem desde e confluem até esse pequeno reduto milongueiro. Dados 
sussurrados sobre outros maestros, classes, seminários ou milongas o iniciam 
nessa viagem que já não terá fim nem retorno. Se lhe pica o bichinho de 
bailar termina entregues, perdido e encontra-se na imensa maré do tango 
(ABADI, 2011, p. 9-10). 

 

É difícil definir no tango quando se passou da fase de ser um neófito para se tornar 

um milongueiro, mas a frequência com que se baila, o acolhimento do grupo e conseguir 

bailar várias músicas numa mesma noite sem planchar (termo em castelhano que quer dizer 

passar roupa e na milonga significa ficar muito tempo parada na mesa) talvez sejam um dos 

indicativos. Mais do que técnica, notei que vale muito no tango a segurança em si mesmo e 

estar aberto a novas experiências (assunto que será abordado no capítulo 3). Passados os ritos 

de iniciação e pertencimento ao grupo, tudo o que se quer depois da entrada oficial para a 

milonga é sacar viruta al piso (tirar lascas do chão de tanto dançar), uma das expressões 

típicas do tango para indicar ganas (a vontade) de bailar hasta que rompan los zapatos (até 

estragar os sapatos), outra frase muito comum nas canções de tango e nas milongas. 

 

 

 
Figura 11 - Milonga Lo de Margot em Montevidéu. Foto: Cristiana Felippe. 

 

 

 

 
                                                        
121 A autora escreve “o ingênuo bailarino ou bailarina”, mas preferi utilizar a nomenclatura X que hoje é 
empregada quando se fala de gênero, sem querer diferenciar o masculino do feminino. 
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2.3.1 Público da milonga e comportamento feminino 
 

O perfil da milonga é muito diversificado, dependendo do local onde é realizada e do 

seu organizador. Geralmente, há pessoas de todas as idades, mas sempre uma faixa etária 

predomina. Nas milongas jovens, por exemplo, como Yeiti, em Buenos Aires, há todo o tipo 

de frequentador, mas grande parte é de estudantes ou recém-formados e professores de dança 

na faixa de 16 a no máximo 35 anos.  

Na maioria das milongas observadas, os frequentadores são de classe média, embora 

me contaram nas mesas, em locais como El Arranque, em Buenos Aires, que há pessoas que 

vem toda a semana mesmo com dificuldade financeira, porque percebe-se que estão sempre 

com a mesma roupa e quase não consomem durante o baile. 

São profissionais liberais, executivos, estudantes, recém-formados. Há de tudo um 

pouco. Há muitas pessoas solteiras, separadas ou divorciadas. Namorados ou casados às vezes 

costumam frequentar juntos a mesma milonga, mas o ambiente parece mais propício para os 

que estão sem par, até por sua própria proposta de circulação de diferentes casais na pista a 

cada tanda. Percebo mais homens casados frequentando sem as esposas do que mulheres 

comprometidas. As casadas ou tem maridos que também gostam de bailar ou que trabalham 

em algo relacionado com o tango, como DJs, donos da casa ou organizadores de milonga, ou 

dificilmente sairão novamente para dançar, principalmente quando estão na fase de filhos 

pequenos. O ambiente é mais propício ao masculino nesse aspecto, segundo as entrevistadas.  

Percebo que as mulheres da milonga, na maioria dos casos, ou ainda não chegaram 

na fase de matrimônio e de filhos, ou já “cumpriram suas obrigações”, como costumam dizer 

algumas, separadas, já com filhos moços e até avós. Entre as divorciadas e separadas, muitas 

relatam ter ou querer um companheiro fixo na vida, mas muitas têm dúvida se se casariam 

novamente, porque não querem “perder a liberdade”. 

Outro aspecto importante em relação ao padrão de comportamento feminino é que, 

diferente das tangueiras tradicionais, que, em suas origens até os anos 1960, chegavam ao 

tango por meio das famílias (como descrito no capítulo 1), que iam sempre em grupos às 

milongas, atualmente tanto homens quanto mulheres chegam sozinhos ou em grupos de 

amigos à milonga. Percebo que esse fator apresenta uma mudança nos traços de sociabilidade,  

já que acabam formando depois a sua própria rede de parceiros bailantes. Se antes, entrar para 

a milonga ocorria por meio familiar, hoje o processo de sociabilidade se dá mais do individual 

para o coletivo. 
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Outra ruptura em relação às origens do tango foi que se antes os homens contratavam 

mulheres para dançar nos chamados Táxi Dancing122, hoje, o contrário acontece, e são elas 

que pagam para eles. Em Buenos Aires e Montevidéu existem também os assistentes nas 

aulas, mas não é comum, como em São Paulo, a prática dos personal dancers que inclusive 

são mal vistos nesses outros países. Em Buenos Aires, o que costuma ocorrer são professores 

já colocarem no pacote de aulas particulares, principalmente para estrangeiras, uma saída para 

a milonga, na qual dançarão a noite toda com elas.   

 

2.3.2 Personal e professor: os sapos-príncipe 
 

No Brasil, tornar-se personal dancer no tango é, segundo alguns comentários comuns 

entre os partipantes de baile, uma forma de ascensão social para muitos garotos que vêm de 

camadas sociais mais vulneráveis e costumam ter a oportunidade de fazer aulas gratuitas nas 

escolas em troca de dançar com as mulheres no baile. Acaba funcionando como uma opção 

para quem não tem formação suficiente para se tornar um dançarino profissional ou precisa 

ter outra fonte de renda.  

 Uma nova modalidade de parceria no tango começa a aparecer, quando para não 

ficar sem bailar, muitas senhoras costumam já chegar nos bailes paulistas acompanhadas de 

garotos-dançarinos para garantir que irão bailar a noite toda. Nesse caso, as trocas na dança 

não são apenas corporais e afetivas, mas também monetárias.  

 No Brasil, os dançarinos que cobram para bailar na noite chegam a receber R$300 

por hora123 dançada, mais bebidas e a entrada do salão. Dançar em um cruzeiro de navio três 

horas por noite, durante cinco dias, com um personal mais experiente, sai por R$3 mil, fora 

presentes e agrados recebidos.  

 Na Argentina, dançando em bailes e a partir da narrativa de frequentadores, constatei 

que esse trabalho não costuma ser bem visto por parte dos profissionais de tango que chamam 

esses acompanhantes de táxi-dancers. São geralmente professores que se apresentam no 

Caminito e em outros pontos turísticos e escolas em busca de dar aulas particulares para 

estrangeiras e as acompanham depois, à noite, nos bailes. Em uma conversa informal, certa 

                                                        
122 Nas conversas com as milongueiras sobre o pagamento por elas dos personal dancers, elas referiam-se à 
novela Eta Mundo Bom, da rede Globo, exibida em 2016,  para mostrar como os papéis entre homens e mulheres 
tinha se invertido. A novela apresentava cenas que se passavam num Taxi Dancing, onde as moças eram pagas 
apenas para dançar, mas não poderia haver encontros mais íntimos dentro do salão, embora para algumas essa 
fosse uma forma de asensão social. 
123 Dados colhidos no segundo semestre de 2015. 
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vez uma moça me contou em São Paulo que tinha vivido um romance com um desses 

professores que a acompanhava nos bailes: 

 
Ele dançou comigo no Caminito e eu fiquei interessada em aprender mais. 
Ele ofereceu as aulas e um pacote no qual estava incluso me acompanhar nas 
milongas. Acabamos ficando juntos no período que estive lá e depois 
continuamos a nos corresponder. Para mim, foi muito bom para eu voltar a 
me reconhecer, melhorar a auto-estima, porque eu estava já há um tempo 
fechada para relacionamentos, depois da minha separação e, depois desse 
caso, eu me senti mais bonita e agora estou namorando um brasileiro.  

 

Foram várias as entrevistadas que narraram experiências a respeito de 

relacionamentos com personal dancers que, algumas vezes, depois viraram namorados ou até 

maridos das mulheres que antes acompanhavam. Depois que elas se casam ou começam a 

namorá-los, é comum que não os deixem mais bailar com outras mulheres, nem mesmo suas 

amigas, e até paguem parte de suas contas.  Em alguns casos, as mais velhas e com maior 

poder aquisitivo os acabam sustentando. Ouvi de algumas delas que não deixavam mais eles 

dançarem com outras, porque “haviam investido muito a longo prazo para isso, por isso não 

compartilhavam mais o parceiro”.  

Esses relacionamentos, enfatizam as entrevistadas, acabam sendo parte do desejo e 

do sonho presente em muitas mulheres tangueiras: de namorar ou casar com um homem que 

dança bem. Nas conversas informais nas mesas é comum falarem da fantasia de levar para 

casa e ter todos os dias o romantismo e a gentileza do momento da dança. 

São inúmeros os relatos com ênfase de que o próprio tango milongueiro instiga essa 

fantasia do homem sedutor e galanteador latino. Ouvi, em algumas narrativas entre mulheres, 

que alguns professores acabam se aproveitando dessa fama e desse imaginário feminino para 

tentarem conquistar as alunas nas aulas, principalmente nas particulares.  Elas relatam que, 

em algumas aulas, mesmo grupais, presenciaram ou viveram essa situação.  

A oportunidade para erotizar a dança, segundo as narrativas colhidas, aparece de 

forma disfarçada quando tocam nas pernas e outras partes do corpo sem necessidade, forçam 

um clima, com a desculpa de estarem ensinando um passo. Algumas moças acabam caindo 

nessa rede e, segundo algumas entrevistadas, outras desistem das aulas porque se sentem 

abusadas ou invadidas. Vale destacar que esse é um comportamento atípico e, mesmo o tango 

sendo uma dança que envolve muito contato com o parceiro, não há necessidade do 

comportamento acima descrito, que é exceção. As aulas presenciadas em todos os países têm 
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um teor educativo sério e exigem uma postura respeitosa tanto por parte dos alunos quanto 

dos professores.  

A relação entre aluno-professor e vice-versa é muitas vezes complexa e de 

discípulos, pode passar por admiração, por imitar não apenas os passos, mas também o jeito 

de se vestir e de ser do mestre, segundo as observações realizadas nos bailes e aulas. É 

comum deixarem cabelo e barba como os mestres, pintarem unhas da mesma cor, vestirem-se 

parecidos; parece ser uma forma de adquirirem a mesma força e sensualidade dos instrutores. 

Como envolve um universo de sensualidade, passa desde a seriedade e indiferença  para 

camuflar o erotismo nas aulas, até por paixões platônicas e outras vezes explícitas.  

Os professores, muitas vezes, como os caciques ou pajés de um clã, parecem 

conhecer pelo menos algumas das qualidades e dos problemas de cada um dos membros da 

sua communitas tangueira. Em primeiro lugar, porque como trabalham há muito tempo com o 

corpo enxergam muitas vezes o que as palavras não dizem (como timidez, traumas, erotismo 

reprimido, fragilidade, força, carisma etc). Algumas vezes, funcionam quase como psicólogos 

ou confidentes de afetos, dores e amores, porque muitos confiam neles além das aulas. Talvez 

isso ocorra por trabalharem com o que eles mesmo dizem ser: “estimular o sonho, a fantasia, a 

paixão e o desejo das pessoas”.  

Muitas vezes, acabam também sendo propagadores de notícias (jeito bonito que 

encontrei para dizer fofoca) que deveriam ser secretas, mas que fluem baixinho nas mesas, 

principalmente quando estão somente entre seus pares (os outros bailarinos professores). 

Alguns alunos, por sua vez, também adoram especular sobre a vida íntima dos professores e 

bailarinos e contar nas mesas os detalhes descobertos.  

 

       
Figura 12 – Representações na arte de rua do Caminito, Buenos Aires. Fotos: Cristiana Felippe (2014) 
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Figura 13 - Obelisco em Buenos Aires, ponto de referência para as milongas. 
Foto: Cristiana Felippe (2014) 

 
 

2.3.3 Gradiente das milongas – da ortodoxas para as mais soltas 
 

Na etnografia do capítulo 1, a pesquisa retrata em detalhes a vida de uma milonga 

clássica tradicional, também denominada por alguns como ortodoxa (CAROZZI, 2015), termo 

que não costuma ser utilizado nos bailes de São Paulo, nem de Montevidéu. Esse pode ser 

considerado pelos milongueiros mais antigos como o tipo ideal, com seus códigos mais 

rígidos e regras bem definidas. No circuito do universo milongueiro, no entanto, verifico que 

esse padrão não é homogêneo, há uma extensa gradação nas milongas, que vão desde as mais 

clássicas até as mais soltas de tango novo, de acordo com a variante de público, de DJs e 

organizadores. 

Em minhas observações participantes, verifico as diferentes tessituras que formam a 

trama das milongas nas três cidades pesquisadas, e percebo a necessidade de classificar as 

milongas em tradicionais, mistas e jovens.  

A pesquisa descreve o percurso seguido em todas as milongas observadas por meio 

de uma etnografia densa (Geertz125) detalhando as transformações na corporeidade 126 

(Mauss) da comunidade tangueira nos diversos bailes. O trabalho foi realizado em todas as 

etapas do processo de campo (entrevistar informantes, observar rituais, deduzir os termos de 

parentesco, escrever no diário), inspirado pelo modelo de Geertz que diz:  

                                                        
125 Segundo Geertz (1989, p. 20), etnografia é uma descrição densa. Na coleta rotineira de dados num trabalho 
de campo, o etnógrafo enfrenta uma multiplicidade de conceitos completos, muitas vezes irregulares, estranhos e 
inexplícitos. 
126 Segundo Mauss (2007, p. 404), as técnicas do corpo variam não simplesmente com os indivíduos e suas 
imitações, variam sobretudo com as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, os prestígios. É 
preciso ver técnicas e a obra da razão prática coletiva e individual, lá onde geralmente se vê apenas a alma e suas 
faculdades de repetição. 
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Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura 
de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, 
emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais 
convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento 
modelado (GEERTZ, 2008, p.7). 

 

 Dos dados coletados em todos os locais de milongas, como já mencionado na 

introdução da pesquisa (quatorze milongas em São Paulo em nove salões diferentes; quinze 

milongas em Buenos Aires e três em Montevidéu), frequentados127 nas três cidades, construo 

uma classificação gradativa na qual as milongas de salão serão dispostas em três categorias:  

 

1) milongas  tradicionais: são as mais conservadoras, seguindo rigidamente todos os 

mandamentos tangueiros (Cachirulo, realizada no salão El Beso, El Arranque, Paramilonga no 

Salon Canning e Milonguita, todas em Buenos Aires). Em Montevidéu, Casa de Margot.  

 

2) milongas jovens128: são as de estilo mais solto e abertas a novos passos criados 

depois da década de 1990 (El Yeite, La Catedral, Centro Cultural Torquato Tasso). 

 

3) milongas mistas: são aquelas com perfil intermediário, onde prevalece a maioria 

das características das tradicionais, mas também são frequentadas pelo público jovem. Em 

São Paulo, as milongas das casas: (Fasi Tango/Vila Mariana, Tango Baires/Vila Mariana, 

Kdancer/Liberdade), clube (Club Homs/Bela Vista), casa de dança de salão 

(Tangueto/Pinheiros), Posto 55/Perdizes, Dance Club (Higienópolis), Café Piu-Piu (Bela 

Vista), Escola Andrei Ardiloff (Pinheiros). Em Buenos Aires: La Viruta. Em Montevidéu: 

Jovem Tango e Museu del Vino. 

 

                                                        
127  São Paulo  - nove locais de bailes de tango: academias e salões de dança (Fasi Tango/Vila Mariana, Tango 
Baires/Vila Mariana, Kdancer/Liberdade), clube (Club Homs/Bela Vista), casa de dança de salão 
(Tangueto/Pinheiros), Posto 55/Perdizes, Dance Club (Higienópolis), Café Piu-Piu (Bela Vista), Escola Andrei 
Ardiloff (Pinheiros). Frequentei aulas também no Tango Baires, FasiTango, FAU-USP (Cidade Universitária), 
Solum (Consolação - academia de dança de salão em geral, com tango para iniciantes), no projeto da Funarte de 
Tango Queer (Campos Elísios – com proposta gratuita com aulas às segundas-feiras à noite). Buenos Aires - 
nove milongas: El Arranque, Paramilonga no Salon Canning, Milonguita; Centro Cultural Torquato Tasso, La 
Catedral, La Viruta Tango, El Yeite, Cachirulo en El Beso, Milonga Ideal. Montevidéu – três: Centro Cultural 
Mercado de la Abundância (milonga Jovem Tango, fundada em 1977 por jovens estudantes de Direito buscando 
preservar e promover o legado cultural do tango); Casa de Margot, uma das mais clássicas, e Museu del Vino 
(Maldonado 1550), local pequeno onde o público é convidado a bailar e a saborear vinhos.  
128 Alguns argentinos as chamam de milongas relajadas, ver CAROZZI, 2015. 
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 Das diferentes tonalidades nas milongas analisadas, a avaliação foi feita inferindo-se 

alguns padrões de comportamento que se repetem em cada grupo. Observo que a fluidez é tão 

grande e o habitus dentro da milonga vem se constituindo como uma trama de novas 

possibilidades, nas quais em cada grupo podem ainda existir outras pequenas variações, 

dependendo da criatividade dos organizadores e do próprio perfil do público frequentador.  

 

 Milonga tradicional: cabeceo como convite e apenas o homem tira para bailar. 

Dança mais ritmada e lenta, abraço mais fechado milongueiro, sem muita disssociação do 

corpo, privilegiando vivenciar a música com pés grudados ao solo, evitando que se esbarre em 

outros casais. Pouca conversa nas mesas, quase silêncio absoluto e mirada apenas para a pista. 

Vestimenta mais elegante ao modo tradicional com saias e vestidos pelo menos na altura dos 

joelhos, ternos e gravatas, sapatos de couro. Gravações clássicas principalmente da década de 

1940. 

 Milonga jovem: cabeceo ou convite verbal, embora em pequeno número algumas 

mulheres também convidam. Dança mais veloz, abraço aberto, com dissociação do corpo, 

figuras mais acrobáticas, vindas do tango-show e do balé, consideradas perigosas pelos 

milongueiros tradicionais, por serem mais aéreas (pernas mais despregadas do solo) e estarem 

mais suscetíveis a acidentes na pista. Mais barulhenta, porque há mesas com frequentadores 

mais falantes. Vestimenta mais curta e roupas mais informais como mini-saia, calça jeans, 

bermuda e até shorts.  Além dos clássicos, toca-se também tango novo e às vezes eletrônico 

(tendência que apareceu em 2005, mas já está se dissipando). 

 Milonga mista: apresenta algumas características de ambos os estilos (tradicional e 

solto) e considero ser a maioria dos casos. Em umas, as pessoas continuam se vestindo 

elegantemente, mas já fazem passos mais aéreos; outras mesclam dança veloz com mais lenta; 

em algumas todo tipo de vestimenta é permitido sem causar estranheza, mas se dança mais o 

tradicional.  

 Em São Paulo, avalio que todas as milongas são mistas porque alternam o cabeceio 

com o convite verbal, mesclam roupas mais formais com o estilo casual; a maioria das 

músicas inclui os clássicos das orquestras; uma minoria toca tango novo, no máximo e em 

uma ou duas tandas a noite inteira.  A milonga mais solta e com frequência maior de jovens 

universitários ou recém-formados é a milonga denominada Mucho Tango (Tango Baires), às 

sextas-feiras, onde os estilos dançados apresentam desde estilo milongueiro até o mais livre. 

Considero também que uma variação que está ocorrendo na capital paulista é que alguns 
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bailes estão tocando todos os ritmos para chamar novo público a conhecer o gênero, há 

também apresentação de shows de outros estilos de dança. 

 Escolhi algumas delas para exemplicar como funciona cada estilo, todas de Buenos 

Aires, partindo do argumento de que é o local onde hoje há o maior número de praticantes e 

que mais recebe turistas para bailar, pessoas que depois reproduzem o estilo em seus 

respectivos países. As selecionadas para a tipologia básica são: milonga Cachirulo, do salão 

El Beso (tradicional); El Yeiti (milonga jovem) e La Viruta (mista), em Buenos Aires.  

 

 Tradicional: A milonga Cachirulo, no salão El Beso (Riobamba 416) é hoje a 

milonga mais tradicional argentina, e na minha análise, a única realmente ortodoxa, seguindo 

fielmente todos os códigos e preceitos do ritual do tango disseminado desde a década de 1950, 

porque (como descrita no capítulo 1) ela é a única que traz até a separação física entre 

mulheres e homens. Eles são dispostos em lados diferentes das mesas do salão (a menos que 

já venham em casal e só queiram dançar entre si, sem trocarem parceiros).  

 Além de exigir a prática dos códigos de conduta, o local controla até o espaço fisico 

do tangueiro, porque quem escolhe o local dos frequentadores é o organizador da milonga. 

Quem vai pela primeira vez pode estranhar o fato de não poder eleger onde se sentar. Os 

melhores lugares são reservados aos mais assíduos, que já telefonam antes avisando. A 

disposição do público é estratégica para que se cumpra a norma do cabeceo, porque não há 

outra maneira de convidar, já que mulheres e homens estão sentados bem distantes. 

  É uma milonga bastante popular e atrai bons dançarinos, não indicada para 

principiantes, porque exige que as pessoas já estejam bem confiantes de sua técnica e modo 

de bailar. A pista é bastante espaçosa para bailar sem que haja esbarrões com outros casais, 

algo que é considerado “um pecado”, entre os milongueiros desse local, porque se deduz que 

já conhecem há muito tempo e respeitam todas as regras. O vestuário adequado e formal 

também é verificado na entrada, não se entra sem o traje adequando e mais elegante.  

 Infere-se dos códigos obedecidos e do comportamento observado na pista que a 

milonga exige uma atiude comportamental mais austera e altiva, passando segurança. 

Poderiam entrar para esse grupo também: milonga El Arranque, Paramilonga no Salon 

Canning e Milonguita. Embora em nenhuma dessas exista a divisão espacial masculino-

feminino, as outras características são aplicadas. No caso da Milonguita, é interessante 

ressaltar uma importante variante que é o fato de em apenas uma das tandas anunciada ao 

microfone pelos organizadores, as mulheres têm o direito de sacar os homens. Confesso que 



 

   

108 
 

foi uma experiência na qual não me senti muito à vontade, mas mesmo assim bailei. A Casa 

de Margot, uma das mais clássicas em Montevidéu, e Museu del Vino (Maldonado 1550), 

local pequeno onde o público é convidado a bailar e a saborear vinhos, também poderiam 

entrar nessa classificação, apesar de serem locais menores e frequentados por conhecidos, as 

mulheres também os convidam.  

 

Jovem: No El Yeite (Avenida Cordoba, 4175), embora a casa receba todas as faixas 

etárias, dificilmente você verá frequentadores com mais de 35 anos. Na maior parte são 

jovens bonitos que não passam dos 25 anos e dançam bem o seu estilo veloz. A primeira 

impressão, quando se chega, é de estar no local errado porque é preciso passar por um longo 

salão escuro onde as pessoas estão bailando bachata e salsa, para depois subir uma escadaria e 

adentrar essa milonga jovem. Algumas pessoas até brincam que sempre se passa pelo inferno 

para chegar ao céu. Uma pessoa com baixo nível técnico e que tenha pouco tempo de tango 

dificilmente será tirada para dançar ou conseguirá que alguém aceite o convite. O Centro 

Cultural Torquato Tasso (onde tive oportunidade de bailar em 2013, mas quando voltei em 

julho de 2014 o local funcionava só para aulas, e La Catedral também entrariam nessa 

classificação. 

  

Mista: A milonga La Viruta (Armênia 1366), considerada por alguns como estilo 

mais moderno e por outros como estilo tradicional, é na presente pesquisa selecionada como 

milonga-mista. É um dos locais mais populares, aberto praticamente todos os dias e está 

sempre lotado, embora não seja tão espaçosa, porque há bastante circularidade na ronda no 

caminhar correto dos casais, que em geral praticam o abraço fechado e a dança com pés mais 

grudados ao chão, sem passos aéreos. A pista é bem democrática, porque reúne uma grande 

mescla de pessoas de todas as idades e níveis técnicos, desde iniciantes até bailarinos 

profissionais. O público costuma mudar na madrugada por volta das 4 horas da manhã, 

quando muitos podem ir gratuitamente vindos das milongas vizinhas. Poderiam entrar nessa 

categoria Centro Cultural Mercado de la Abundância (milonga Jovem Tango, fundada em 

1977 por jovens estudantes de Direito buscando preservar e promover o legado cultural do 

tango); e Museo del vino.  
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Nos três grupos de milonga investigados boa parte dos códigos do tango eram 

respeitados e há a obrigatoriedade de participar das aulas131 voltadas para equalizar as 

performances da dança. Mesmo os professores ou profissionais de tango show, quando já 

aprenderam com seus familiares que também dançavam, acabam passando por aulas 

particulares e dicas de outros profissionais, muitos passsaram também por aulas de balé, 

danças folclóricas ou moderna. 

 Nas milongas pagas, a aula de uma hora realizada antes do baile, já costumam estar 

inclusas no preço da entrada do baile132. É uma forma de divulgar não apenas o 

estabelecimento que promove a milonga, como também os professores, que fazem 

propaganda de outros espaços onde dão aulas.  

 Além das milongas clássicas: tradicional, jovem e mista, a pesquisa constatou a 

presença do tango queer e das milongas de rua.  

 

Tango queer: No ano de 2003, Augusto Balizano e Edgardo Gargano criam a 

primeira milonga gay em Buenos Aires, como o nome que permanece até hoje La Marshall 

(em alusão a Niní Marshall), em Palermo. O objetivo era criar um local onde homens 

pudessem dançar com outros homens sem serem atrapalhados, mostrando a marcação de 

gênero e a exclusão que havia dentro dos bailes com normas heterosexuais. Depois, começou 

a ser frequentado também por casais gays, principalmente estrangeiros. Não havia local para a 

dança entre mulheres, que acabou surgindo em 2006 com um espaço lésbico-feminista criado 

entre amigas pela bailarina Mariana Do Campo, para dessexualizar os padrões da dança. Hoje, 

La Marshall é frequentada por diferentes públicos, além de gays e lésbicas. Casais hetero 

costumam trocar de papéis no meio da dança, com a mulher conduzindo o cavalheiro, e 

também há casais que vão e dançam ainda no estilo mais tradicional.   

 

 Nas milongas em geral, nas três localidades pesquisadas, percebo que, quando dois 

homens bailam juntos, as pessoas não estranham e até os incentivam. Talvez pela grande 

                                                        
131 Atualmente, pela ruptura na formação dos tangueiros, percebi a necessidade das próprias milongas 
produzirem também suas aulinhas de formação antes dos bailes, para reavivar as tradições da milonga Nas três 
cidades pesquisadas, geralmente há aulinhas antes das milongas tanto as pagas realizadas em salões, quanto 
aquelas organizadas em locais públicos, como praças e calçadas. 
132 Em São Paulo, o valor do baile varia de 25 a 40 reais (os mais caros realizados no clube homes a cada três 
meses custam cerca de 120 reais, porque sao grande bailes com orquestras estrangeiras). Em Buenos Aires, cerca 
de 50 a 100 pesos e Montevidéu é o local com preço mais acessível, por volta de 100 pesos uruguaios (não 
passam de U$4).  
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divulgação dos irmãos argentinos Macana (Enrique e Guillerme De Fasio). Mas quando duas 

mulheres resolvem treinar juntas não são muito bem vistas. Nas milongas de salão, é 

raríssimo ver isso, ocorre apenas entre professoras e alunas e mais quando está faltando 

homens. Cheguei a ouvir de algumas mulheres que elas entendem melhor a marcação quando 

dançam com outra mulher do que com o homem. 

 Nos tangos de rua, duplas de mulheres aparecem um pouco mais, mesmo assim é 

comum ouvir alguns comentários abertos e outros mais discretos só entre amigos quase 

cochichando, dizendo que eram “sapatões”, ou “que desperdício, para que isso com tanto 

homem para elas dançarem”, “mulher que dança como cavalheiro fica embrutecida”, “não 

sabem fazer o passo do homem, dança muito frouxa.  

 Na milonga de rua de Montevidéu, na praça Del Entrevero, tive a oportunidade de 

ver uma bonita mescla intergeracional e também tanto casais só de homens como também 

mulheres dançando entre elas, junto com os pares tradicionais em harmonia. Mas não 

demorou muito para descobrir, conversando com os moradores locais, que aquilo só estava 

acontecendo dessa forma atualmente, porque algumas pessoas haviam lutado por isso.  

 Em 15 de março de 2015133, quando a professora uruguaia de tango Lucia Conde e 

sua amiga Florencia Veio resolveram bailar juntas na milonga de la plaza del Entrevero, mal 

sabiam que sua dança ia causar tanto tumulto. Primeiro, uma senhora se acercou delas para 

dizer que não podiam bailar entre mulheres. Elas, surpresas, perguntaram o porquê e a 

resposta foi apenas: “não se pode bailar assim aqui nesse lugar”, frase que foi repetida por 

outro senhor.  

 A discussão fez com que o organizador Daniel Prates, de 73 anos, se pronunciasse ao 

microfone: “Aqui não queremos sapatão nem viado134.”Não se quer nesta milonga distorção, 

porque há famílias e crianças”. Com essa fala, ficava explícito que as moças estavam vivendo 

o estigma135, do qual Erving Goffman (2006) fala que pode se apresentar de diversas forma, 

entre elas o considerado desvio de comportamento da sexualidade, na forma de deformações 

físicas, desvios de comportamento (distúrbios mentais ou criados pelo grupo.  

 O episódio causou indignação e gerou muitos comentários nas redes sociais 

(Facebook e Twiter), resultando uma semana depois na “Milonga Inadequada”, organizada 
                                                        
133 O episódio foi relatado na imprensa de Montevidéu. Disponível em: El Pais:< 
http://www.elpais.com.uy/informacion/bailaron-milongas-inadecuadas-contra-discriminacion>. 22/03/2015. 
Acessado em 12/03/2016, Montevideo Portal, <http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?265048> 
(16/03/2015), acesso em 12/03/2016. 
134 Tradução livre da pesquisadora de: “Acá no queremos tortas ni maricones”. 
135 Goffman (2006) diz que o estigma pode aparecer nas formas de:  deformações físicas ou desvios de 
comportamento. 

http://www.elpais.com.uy/informacion/bailaron-milongas-inadecuadas-contra-discriminacion
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em protesto contra a discriminação. Depois do episódio, o organizador ainda tentou se 

justificar: “não estamos proibindo mulher no baile, permitimos com cavalheiro” e enfatizou 

que “as moças saíram dos nossos códigos”.  

 O fato é que hoje essa milonga de rua está mais aberta e livre, com crianças bailando 

com os pais e avós, casais mais jovens e mais velhos se misturando, mulheres dançando com 

homens e também com outras mulheres e homens que também dançam em casal e com outros 

homens, embora em menor número. Esse clima leve e comunitário vem sendo sentido em 

todas os tangos de rua participados. 

 

2.4 Tangos de rua: hay que saber bailar a céu aberto 

 

 
Figura 14 - Tango na Rua, na Avenida Paulista. Fonte: Facebook TNR. 
 

 Ao realizar a etnografia do triângulo tangueiro São Paulo-Buenos Aires-Montevidéu, 

descobri os chamados tangos na rua. Estes eventos, como sugere o nome, são realizados em 

praças, avenidas, ruas e outros espaços públicos que, durante à noite, não costumam ser 

frequentados e que, em geral, servem apenas para movimentação de carros e passagem de 

pedestres. Ao dançar nestes locais, seus participantes são atores sociais e agentes capazes de 

modificar tanto física quanto simbolicamente os espaços da cidade.    

 A intervenção urbana atrai novos frequentadores para o tango e ao mesmo tempo 

desperta novos olhares para a cidade. Em São Paulo, a investigação com participação 

observante foi realizada no Tango na Rua na Avenida Paulista e no espaço do hall do vão 

livre do Centro Cultural Vergueiro; em Buenos Aires, na Plaza La Glorieta, en La Glorieta de 

Barrancas de Belgrano; e em Montevidéu, nas praças Liber Seregne, que reúne um público de 

todas as idade durante a noite, e Entreveros, frequentada no período da tarde por idosos, 
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crianças e estrangeiros, que dançam um estilo milongueiro bem tradicional uruguaio com 

poucos passos e todos curtos com alguns cruzes à frente. 

 Nascido em chão batido, de pés descalços ou precariamente calçados, dos imigrantes, 

o tango é marcado pelo contato com a terra136, com a cidade e suas fronteiras territoriais e 

corporais. Foi para os salões de baile, mas continua buscando seu espaço popular nas ruas, 

ressignificando lugares e tempos. Observa-se que é nas ruas que o tango torna-se mais 

democrático, onde não se cobra entrada, onde todos são naturalmente convidados, 

independente da roupa ou sapato que estejam usando, um espaço mais livre a céu aberto, 

acolhendo a todas as diferenças de classe, étnicas, de gênero e intergeracionais.  

 A presente pesquisa etnográfica avalia o movimento denominado Tango na Rua, nas 

cidades de São Paulo, Buenos Aires e Montevidéu, como intervenção urbana de liminaridade, 

um espaço intermediário entre o público e o privado, com suspensão das estruturas cotidianas, 

mas organizado dentro de regras bem definidas em estado de communitas, a partir de 

conceitos de Victor Turner (1974). 

 Os tangos de rua são realizados geralmente em praças, ruas, calçadões ou vãos livres, 

subaproveitados, transformando e trazendo novos usos e significados para os espaços públicos 

da cidade que geralmente seriam apenas de passagem ou de nenhum aproveitamento, 

principalmente durante o período noturno. 

 O baile de rua, disseminador da música rioplatense (originária em Buenos Aires e 

Montevideu), e aberto a todos que queiram participar, é avaliado como performance na 

interface teórica da antropologia urbana e do corpo, como forma de interação e ocupação do 

espaço, possibilitando novos modos de circulação e apropriação da cidade. 

 Nas diferentes cidades estudadas, os bailes de rua têm em comum: serem eventos 

gratuitos; a presença de público diversificado em relação às faixas etárias; receberem pessoas 

que nunca haviam dançado e por essa razão nos três países alguns realizam uma aula gratuita 

antes da milonga ter início, geralmente com profissionais da área.  

 São encontros normalmente alternativos, não conhecidos por guias turísticos, ou pela 

maioria das pessoas que moram na própria cidade, porque não costumam ser muito 

divulgados e são organizados geralmente pela internet, por voluntários amadores ou 

profissionais apaixonados por essa dança. Entre os cinco tangos de ruas vivenciados, faço a 

                                                        
136 A terra-natal é cantada em muitos tangos saudosistas e pode ser analisada como sinônimo de pátria. Edgar 
Morin (2011, p. 71) refere-se à terra como a comunidade de destino terrestre. É a nossa casa, home, heimat, e 
nossa mátria, mais nossa Terra-Pátria.  
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opção de descrever o tango de rua em São Paulo, para mostrar como a cultura rioplatense 

chega aos paulistanos.  

 

2.4.1 Milongueiros paulistas en la calle137 

 
 
 Pedestres e frequentadores da milonga de rua gratuita, realizada desde 2009, aos 

domingos, transformam a calçada em frente ao parque Trianon-Masp, ao som ligado na banca 

de jornal, em balés de pessoas, situações e atividades que nunca se repetem, citando Jane 

Jabocs. São atores sociais vistos como agentes capazes de modificar tanto física quanto 

simbolicamente os espaços da cidade, contrapondo-se às intenções de disciplinar o corpo em 

espaços privados. O tango na rua, onde se toca também ritmos brasileiros de forró e samba, 

expressa diferentes modos de viver na fronteira corporal, cultural e espacial. O movimento 

visa ressignificar e apropriar-se da cidade, criando encontros e sistemas simbólicos que 

produzem sentidos na troca (MAUSS, 2007) e no reforço dos vínculos de sociabilidade 

(SIMMEL, 2006).  

 No último domingo do mês, a milonga138 de rua transforma o calçadão ao lado do 

parque Trianon-Masp e em frente ao Museu de Arte de São Paulo, em um espaço 

intermediário entre o público e o privado, com suspensão das estruturas cotidianas, por meio 

de uma intervenção urbana de liminaridade (GENNEP, 2008). 

 A manifestação é organizada por um grupo de voluntários paulistas, amadores e 

profissionais, que aprenderam tango com familiares ou em academias de dança de salão em 

São Paulo e Buenos Aires.  

 O espaço antes usado apenas para a circulação de pedestres e mercadorias torna-se o 

ponto de encontro dos tangueiros da cidade e também de outros apaixonados pelo ritmo, ou de 

pessoas interessadas em conhecer mais sobre essa cultura.  Muitos deles são frequentadores 

de bailes realizados em escolas de tango, casas de eventos ou clubes de dança de salão. É o 

espaço, definido por Magnani (1998) como “intermediário entre o privado (a casa) e o 

público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços 

familiares, porém mais densa, significativa e estável que as relações formais e 

individualizadas impostas pela sociedade” 

 Nesse processo liminar, os frequentadores do baile de rua sentem-se em estado de 
                                                        
137 Calle é rua em espanhol. 
138 Denominação dada tanto quanto sinônimo de baile de tango, quanto referindo-se a um ritmo de música 
dançado nesses eventos. 
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communitas (TURNER, 1974, p. 118), pertencentes a um processo de passagem, diferencial e 

relevante para a vida em comunidade, potencialmente transformador. O tango visto como 

ritual de liminaridade, traz a possibilidade de seus frequentadores romperem com a ordem 

natural da sociedade e transformar as performances e ritos em eventos significativos para 

compreeender as dimensões da dinâmica social. 

 A iniciativa do Tango na Rua (TNR) começou em parques e praças de São Paulo, até 

se fixar no calçadão da Avenida Paulista, e desde setembro de 2015 tem sido realizada 

também ressignificando um outro território que seria apenas de circulação de pessoas indo 

para as salas de teatro, shows e para o metrô Vergueiro, no Centro Cultural, no bairro do 

Paraíso, em São Paulo, caracterizando o conceito de pedaço de Magnani, no qual a qualquer 

momento os membros podem eleger outro espaço como ponto de referência e lugar de 

encontro.  

 
Figura 15 -Vão livre do Centro Cultural São Paulo. Foto: Cristiana Felippe 

 

 No início, alguns professores voluntários ofereciam aulas gratuitas para os que nunca 

haviam tido contato com a dança e queriam se arriscar. Hoje, são mais raras. Em 2015, 

ocorreram apenas em algumas intervenções no Centro Cutlural São Paulo. Geralmente, 

predomina apenas o baile, formado por professores, alunos e admiradores em geral do tango, 

que desejam trocar experiências, novos passos e promover a integração cultural entre o Brasil 

e a Argentina. São atores sociais vindos de diferentes contextos e níveis técnicos de dança. 

Eles constituem sua inserção num espaço que compreende desde aquele que vai dançar pela 

primeira vez até profissionais que ganham para fazer espetáculos. 

 A etnografia do TNR apresenta o relacionamento dos tangueiros consigo mesmos, 

com seus pares, com os que passam e com a cidade, e como estes diferentes atores sociais 

(dançarinos e pedestres) se colocam no espaço urbano, circulam por ele e usufruem de seus 
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equipamentos. A dinâmica desse processo estabele padrões de regime de troca (MAUSS, 

2007) e encontro no domínio público. O grupo de milongueiros se apropria da cidade de 

acordo com suas normas e valores que fundamentam escolhas muito precisas, sobre a música 

tocada e bailada, a forma de se expressar e ocupar o espaço.  

 

 
Figura 16 - Coreografia da interação e balé de improvisos no Tango na Rua.  
Facebook (2013) 
 

2.4.2 Trama da milonga: pedaço, trajetos, circuitos e novas percepções 
 

 O fluxos desenhados pela comunidade do tango na rua compõem uma complexa 

trama composta além do ponto de encontro e desencontros onde se desenvolvem a diversidade 

e a sociabilidade entre seus pares e aqueles com quem tem contato pela primeira vez.  

 O tangueiros expressam diferentes modos de viver na fronteira corporal, cultural e 

espacial. Ao mesmo tempo que se reúnem no pedaço do calçadão da Avenida Paulista, 

costumam fazer aulas e frequentar práticas e outras milongas em espaços fechados de São 

Paulo139 realizadas, algumas vezes até com músicos e cantores.  

 O Tango na Rua da Paulista funciona como um território e ponto de referência, 

evocando à permanência de laços entre os frequentadores, com presença também de trajetos 

com fluxos recorrentes no espaço mais abrangente da cidade, definidos por Magnani como a 

extensão e, principalmente, a diversidade do espaço urbano para além do bairro que colocam 

                                                        
139 Segundo a pesquisa de campo, os frequentadores do TNR vêm também de alguns projetos municipais 
gratuitos como o da Galeria Olido, no centro ou por terem tomado contato com o tango por meio Virada 
Cultural, que também costumava oferecer shows de tango com grupos argentinos e bailes, mas desde 2014 não 
são mais contemplados na programação. 
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a necessidade de deslocamentos por regiões distantes e não contíguas. Esse modo de 

sociabilidade cujo elemento estruturador é a dança do tango, mostra uma nova maneira dos 

indivíduos se conhecerem e ressignificarem o espaço onde vivem.  

 Os tangueiros também traçam circuitos pelo exercício da dança (por meio de 

estabelecimentos, equipamentos e espaços) que não mantêm entre si uma relação de 

contiguidade espacial, mas são reconhecidos em seu conjunto. Esses percursos vão além da 

cidade de São Paulo. Alguns frequentam os tangos de rua e milongas de outros estados 

brasileiros e é comum muitos já terem viajado a Buenos Aires apenas com o objetivo de fazer 

aulas e bailar nas milongas portenhas. 

 Verifiquei que as redes sociais140 têm colaborado para a disseminação do TNR, tanto 

para os nativos de cada país poderem frequentar quanto para que haja a presença de 

estrangeiros. Hoje já existem iniciativas em conjunto com grupos tangueiros de Santa 

Catarina e do Rio de Janeiro, promovendo o evento no mesmo dia nas três cidades. O 

encontro, é inspirado nos tangos de rua que ocorrem em Buenos Aires, Estados Unidos e 

cidades européias, como Lisboa, Paris e Londres141.  

 Os circuitos dos frequentadores do Tango na Rua além de designarem o uso do 

espaço e dos equipamentos urbanos, possibilitam o “exercício da sociabilidade por meio de 

encontros, comunicação, manejo de códigos (MAGNANI, 1998), de forma mais independente com 

relação ao espaço mas com existência objetiva, mas podendo ser observável e traçada. 

 No Tango na Rua, quem passa para assistir não fica só na vontade, quando tem 

coragem de aceitar um convite para dançar. O grupo é frequentado por pessoas de idades 

variadas, desde adolescentes e jovens estudantes universitários, até idosos, mas há em maior 

número adultos de classe média, apaixonado pelo ritmo. Colhi, inclusive, relatos de 

estrangeiros que se sentiram mais à vontade para começar a dançar em São Paulo. 

 A partir da análise de Sennet sobre os espaços público urbanos,  “planejados apenas 

para a circulação de pessoas como mercadorias, desprivilegiando o contato e a experiência 

sensorial”(2003), avalio que o TNR traz a possibilidade na Avenida Paulista de transformar 

                                                        
140 O virtual é um espaço onde encontros e afetos também se realizam para que se concretize a dança em outros 
locais. Observei em São Paulo, no período de  março de 2014 a março de 2015 que, por meio das redes sociais, a 
exemplo da página no Facebook do grupo Tango na Rua (TNR) de São Paulo (já com dois mil seguidores) 
muitas iniciativas vem sendo realizadas como o Tango na rua itinerante que saiu da Casa das Rosas em direção 
ao parque Trianon no mesmo dia. 
141 Os tangos de rua vem sendo marcantes pelo mundo, além do tango para o papa Francisco, um do maiores 
deles, em número de pessoas, o tango de rua já foi até utilizado como forma de protesto ambiental pacífico em 
Istambul, na Turquia, em 2013, contra a demolição do parque Taskim Gezi. 
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um cenário que não privilegia a permanência, mas apenas a passagem, movimentação e 

consumo.  

os habitantes ou os trabalhadores de uma estrutura urbana de alta densidade 
são inibidos ao sentirem qualquer relacionamento com o meio no qual esta 
colocada essa estrutura. Em segundo lugar, significa que, assim como 
alguem pode se isolar em um automóvel particular para ter liberdade de 
movimento, tambem deixa de acreditar que o que o circunda tenha qualquer 
significado além de ser um meio para chegar a finalidade da própria 
locomoção (SENNETT, 1988, p. 29). 

 
 Entretanto, as ruas e calçadas servem a vários fins além de comportar veículos e 

pedestres em circulação, porque funcionam como “órgãos vitais” de uma cidade e podem 

revelar “uma rede de respeito e confiança mútuos”, como frisa Jane Jacobs. A autora ressalta 

que "Os contatos nas ruas, a pesar de aparentemente despretensiosos, despropositados e 

aleatórios, constituem a mudança a partir da qual pode florescer a vida pública da cidade 

(1992, p. 78). 

 A prática de tango rua foi inspirada em bailes realizados em locais públicos como 

praças, ruas e parques da região do Rio da Prata, mas em São Paulo, conta com uma certa 

pitada de brasilidade, ao tocar também ritmos brasileiros como forró, samba-rock e gafieira. 

Fazem também parte do repertório, nos intervalos depois de quatro tangos, bolero e zouk 

(ritmo muito na moda em bailes e academias de dança de salão de São Paulo). 

 

 
Figura 17 - Tango até uma hora da manhã na Praça Liber Seregne, Montevidéu.  
Fotos: Cristiana Felippe (2015) 
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2.4.3 Códigos, gestos e vestuário 
 

 Neste contexto, é importante descrever os modos de expressão simbólica desse 

grupo, desde a indumentária específica até o gestual e suas formas de de sociabilidade 

características. Ao contrário do brilho de vestidos e sandálias, dos ternos, camisas, gravatas, e 

sapatos lustrosos, da formalidade das milongas em salões, o vestuário no Tango na Rua é bem 

casual e esportivo, com muitos dançarinos de calça jeans e tênis. O clima é bem informal e a 

maioria das pessoas procura apenas se vestir com roupas mais confortáveis para dançar e 

sapatos que possam deslizar. De qualquer forma, boa parte das mulheres não dispensa suas 

sandálias. Os que vem caracterizados com vestidos e sapatos estilosos, é porque geralmente 

vão direto depois a um baile pago e fechado, caracterizando os fluxos do circuito do tango 

paulista. 

 O evento na capital paulista começa por volta das 18 horas, logo que vão sendo 

desmotadas as barracas da tradicional feira de artesanato aos domingos na Avenida Paulista e 

começam os preparativos para instalar o som (com a cortesia da energia vinda da banca de 

jornal), preparar o cardápio de músicas que será servido e montar o linólio (tecido 

impermeável usado para revestimento de pavimentos), preso com fita adesiva, para ajudar o 

calçado dos dançarinos a deslizar mais no piso. Costuma ser realizado mensalmente e só não 

ocorre quando a chuva é muito forte e não dá nenhuma trégua, porque até com garoa fina o 

povo se anima. 

 No TNR, a festa de rua mistura o público (no espaço ao ar livre) e o privado (na 

sensualidade e intimidade dos gestos e das emoções expressas). A communitas tangueira ativa 

mostra a cooperação e a solidariedade ao dividir as tarefas.  Enquanto uns ajudam a preparar o 

piso, outros ajeitam a lista musical. Alguns apenas ficam em volta com os pezinhos 

impacientes e ansiosos pela primeira música. No canto, só se vê a montanha de mochilas, 

bolsas e sapatos empilhados ao lado da banca, já que não existem as chapelarias das milongas 

tradicionais, nem mesas para guardar os objetos. 

 Mulheres e homens chegam ansiosos para a primeira dança. São atores sociais e 

agentes capazes de transformar espaço do calçadão da Avenida Paulista, em frente ao parque 

Trianon Masp, ressignificando um local que seria apenas para circulação e movimento 

passageiro, sem muito vínculo. O espaço transformado dá visibilidade a um corpo geralmente 

desvalorizado pela dinâmica urbana, valorizando um ambiente heterogêneo que desestimula a 

segregação. 
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 O código e gestual específicos do tango prevêem o convite ao baile por meio do 

cabeceio masculino (gesto do homem virar levemente a cabeça para o lado ou para baixo, 

mirando uma mulher, o que significa que o cavalheiro quer tirá-la para dançar).  As mulheres 

procuram esbanjar charme, enquanto aguardam o convite, ajeitando os cabelos e sorrindo, 

para que sejam convidadas a bailar com quem elas desejam. No tango de rua paulistano, no 

entanto, como é mais informal, o cabeceio ocorre em menor número de vezes, porque 

normalmente o rapaz faz o pedido verbalmente com: “vamos dançar” ou “quer bailar?”.  

Alguns homens dançam com outros, relembrando as origens do tango. Normalmente, são 

bailarinos ou professores que tiram alguns alunos para dançar. Entre as mulheres, há também 

algumas que arriscam alguns passinhos juntas, mas em menor número. 

 O Tango na Rua, quando observado dialogando com a análise das grandes cidades de 

Richard Sennet, aguça as “percepções e os sentidos anestesiados por um corpo que 

normalmente se move passivamente dentro da estrutura arquitetônica da cidade moderna, 

concebida para privilegiar o fluxo e evitar aglomerações”. Os milongueiros relatam que o 

coração pulsa mais forte quando o convite para a bailar é aceito e ambos se deixam ser 

embalados ao som da música, geralmente bem romântica e saudosista e ao ritmo da respiração 

e do calor do outro.  O tango analisado dialogando com Sennet pode ser visto como “(…)um 

exercício de contato, porque é através do tato que arriscamo-nos a perceber algo ou alguém 

como estranho” (SENNET, 2003, p. 20).  

 Alguns chegam a fechar os olhos por uns intantes para se envolver ainda mais com a 

música e talvez perder um pouco da timidez de se apresentar a céu aberto. Outros relatam que 

dá até para se sentir como artistas num palco, na teatralização do ritual (TURNER, 1978) do 

tango, em meio às luzes dos carros e de alguns flashes, no cenário da vida pública. 

 Analiso a partir das observações sistemáticas e dialogando com David Le Breton 

que, mesmo aqueles que não estão dançando (os que param para assistir, namorados, pais com 

carrinhos de bebê, cachorros, ciclistas, motoristas e pedestres), sem se dar conta, também 

fazem parte de uma “coreografia da interação social vista como dança” (LE BRETON, 2009, 

p. 106), no espaço da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Seus gestos e posturas 

seguem uma “sincronia com os corpos dançantes”.  A respeito dessa sincronicidade, Le 

Breton diz: 
A cena da interação desenha uma figuração simbólica dos corpos no espaço. 
Numa imagem semelhante à conversação, ela evoca uma coreografia na qual 
os movimentos regrados dos parceiros sutilmente se invocam e se 
respondem criando ritmo e coerência. (…) Os gestos se entrelaçam e se 
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revezam com fluidez e delicadeza, com a mesma espontaneidade visível 
numa pista de dança (LE BRETON, 2009, p. 106). 

 
 Verifico os jogos dos que passam e caminham simplesmente sem dar importância, 

dos que filmam e fotografam, dos que aplaudem, dos que estão com carrinhos de bebê ou se 

inspiram para bailar ou para apenas trocar um abraço ou um beijo ao som da música, 

“moldam os espaços e tecem os lugares” da Paulista também. “Sob esse ponto de vista, as 

motricidades dos pedestres formam um desses sistemas reais cuja existência faz efetivamente 

a cidade” (CERTEAU, 1998, p.176). Segundo a avaliação de Certeau, sobre a relação do 

corpo do pedestre nas calçadas: “O ato de caminhar como espaço de enunciação, é um 

processo de apropriação do sistema topográfico pelo pedestre assim como o locutor se 

apropria e assume a língua, uma realização espacial de lugar” (1998, p. 177).  

 
 O tango na Avenida Paulista não remete a uma simples prática de lazer, mas 

descortina aspectos importantes do balé que nunca se repete da dinâmica da própria calçada e 

da cidade, citando Jane Jacobs: 

 
Não uma dança mecânica, com os figurantes erguendo a perna ao mesmo 
tempo, rodopiando em sincronia, curvando-se juntos, mas um balé complexo 
em que cada indivíduo e os grupo têm todos papéis distintos que por milagre 
se reforçam mutuamente e compõem um todo ordenado. (…) o balé da boa 
calçada urbana nunca se repete em outro lugar, e em qualquer lugar está 
sempre repleto de novas improvisações (JACOBS, 1992, p. 52). 

 
 
 Por trás de uma aparente homogeneidade, o Tango na Rua não pode ser apenas 

avaliado como um grupo fechado, porque estabelece uma gama de conexões e contatos, com 

trocas e encontros entre diversos atores sociais, protagonistas da prática descrita, capazes de 

transformar os usos da cidade e ressignificar o espaço urbano. 

 Nesse processo de ressignificação do tango ao longo de sua trajetória, tendo início no 

chão de terra batido e voltando para o bailar a céu aberto, as mulheres têm tido papel 

preponderante, embora muitas vezes ocultado pela história oficial. O protagonismo feminino 

nessa dança será tema do próximo capítulo.  

 

 

 



 

   

121 
 

 
Figura 18 - Milongueira Nélida (ä direita) e pintada no quadro atrás bailando com Pocho. 
Criadora de famoso passinho milongueiro em Buenos Aires.  
Foto: arquivo pessoal doado por Nélida 
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3. BAILANDO: COM O PODER FEMININO E A DÁDIVA  
 
 
 As trocas afetivas e corporais do baile de tango são atravessadas a todo o momento 

por relações de gênero, geração e poder. Desde sua origem, as mulheres milongueiras vêm 

sendo obscurecidas da história oficial (como abordado nos capítulos 1 e 2). No entanto, apesar 

desse ocultamento, verifica-se que elas têm desafiado e subvertido, ao longo dos anos, o 

cenário de predominante hegemonia masculina, com seu potencial de criação na dança. 

 Os jogos sociais da milonga podem camuflar a circulação de saberes e poderes, 

reconstruídos e ressignificados ao longo do tempo. Na perspectiva de um observador 

desatento, as trocas modeladas no tango parecem reproduzir e enfatizar apenas a dominação 

masculina, na qual as mulheres representariam a submissão e a fragilidade, enquanto aos 

homens caberia o papel de varões galanteadores e líderes da dança.   

 Entretanto, conforme vai-se adentrando o universo subterrâneo das milongas, vendo, 

ouvindo e interagindo com seus participantes, o jogo de fumaça e espelhos finalmente se 

desvela. Relações que muitos tendem a ver como pré-determinadas e impossíveis de 

transformar, são constantemente questionadas e ressignificadas.  

Esse capítulo busca revelar as camadas de significados142 do tango e seus jogos não-

aparentes de poder entre gênero e geração, “olhando para as dimensões simbólicas da ação” a 

partir de uma etnografia densa (GEERTZ, 1989). Movimentos, gestos, passos, falas, olhares 

ora sutis, ora evidentes, mostram que poderes aparentemente restritos ao gênero masculino 

circulam o tempo todo, sendo frequentemente abalados, desafiados e subvertidos.  

Nesta pesquisa, não pretendo pensar gênero sob uma única ótica, nem chegar a uma 

análise definitiva sobre este vasto campo, mas faço um recorte a partir de alguns autores, a 

fim de avaliar alguns aspctos das relações de poder aqui estudadas. A análise tem início com 

Bourdieu (1999) e Joan Scott (1995) (sobre dominação e heteronormatividade), dando maior 

ênfase para Marilyn Strathern, que trata gênero como operador de diferenças que dão formas 

às relações sociais, porque considera que as "afirmações de completa masculinidade ou de 

completa feminilidade são definições transitórias e temporais de poder” (2006, p 192). 

                                                        
142 Geertz (1989) questiona o papel do etnográfo de buscar por meio de perguntas o que muitas vezes não é 
aparente, comparando com uma história indiana de que o mundo repousa sobre um elefante, que está sobre uma 
tartaruga, que seria carregada por outras, apresentando que não temos nunca como chegar a uma análise 
definitiva e explicativa do todo. 
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Como os frequentadores da milonga têm idades variadas (de 20 a 80 anos), a 

pesquisa perpassará também as relações intergeracionais, apontando como a dança e a 

sexualidade são vistas entre os idosos e como relacionam-se no mesmo baile com os mais 

jovens. Essa análise será feita dialongando com Le Breton (2009), Benjamin (1987), Bosi 

(1979) e Debert (1994). Avalio que gênero e geração são elementos-chave para se entender as 

relações de sociablidade que permeiam o baile e para resgatar a memória das milongueiras. 

 

3.1 Gênero e invisibilidade 
 

 Mesmo depois de o tango ter sido declarado pela UNESCO Patrimônio Cultural 

Intangível da Humanidade, em 2009, a memória das mulheres tangueiras, chamadas também 

de milongueiras, continua sendo pouco preservada. Na maioria, os ícones históricos dos livros 

e museus do tango são personalidades masculinas, geralmente mais relacionados à música do 

que à dança.  

 Nas entrevistas que realizei com mulheres idosas, dançarinas do tango de salão em 

meados do século XX, especialmente em Buenos Aires (escolhido por ser o local hoje de 

maior representatividade do tango, onde há mais milongas e escolas), percebi silêncios 

historicamente constituídos. A análise de como livros, artigos e museus sobre a história do 

tango mostravam o assunto enfatizou ainda mais o que traziam os depoimentos sobre o 

obscurecimentos das tangueiras. Partindo dos dados colhidos em campo e das análises que fiz 

do material bibliográfico apurado, aqui busco dar voz a quem registrou sua história com seus 

pés. 

Tendo isso em vista, reflito sobre o processo de formação do tango, como musica, 

poesia e dança, a partir da narração das lembranças das milongueiras Nélida Fernando e Sara 

Villarreal, que entrevistei em julho de 2014 em Buenos Aires. 

Começamos visitando a casa de Nélida, ou Néli, como gosta de ser chamada. Na sala 

repleta de pinturas, fotos e gravuras de tango, ouve-se música o dia todo, como na época de 

seus pais: o bandoneon, as antigas orquestras que vem do rádio, dos CDs ou canções gravadas 

por amigos no computador. Nas paredes, estão os retratos de Neli e Pocho, um famoso casal 

de milongueiros argentinos. Aos 80 anos, a dona da casa, Neli, ainda baila nos famosos salões 

de Buenos Aires, como o Canning, agora não mais com seu parceiro, Roberto “Pocho” 

Carreras, falecido aos 81 anos, em 2012.  
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Ficaram famosos com o jeitinho milongueiro de dançar com o abraço mais apertado, 

com a parte superior do corpo encostada no parceiro, com bastante sintonia nos passos mais 

ligeiros e chegaram a se apresentar no exterior, ministrando cursos nos Estados Unidos. Neli é 

conhecida pela criação de um passinho especial que muitas tangueiras querem imitar até hoje 

nas milongas. Quando pergunto sobre sua influência no tango, ela sentada, sorri e me 

responde:  

As mulheres vêm me perguntar, mas aconteceu de repente, um dia 
estávamos dançando uma milonga, mas se me perguntar como saiu não sei 
dizer. Todos agora querem aprender, eu ensino, mas tem que ser com uma 
pessoa que lhes dê tempo para fazer, porque tem que sentir o corpo do 
homem para fazer. Pocho me levava só no peito e eu sentia o que ele fazia. 
Eu sinto quando o homem me leva e o que preciso fazer. (…) nunca 
bailamos por negócio mas por prazer. 

 

 As memórias de Neli, como as de tantas outras mulheres milongueiras em Buenos 

Aires e em outros países, estão sendo apagadas com o tempo, embora constituam parte da 

história do patrimônio cultural hoje bailado em todo o mundo. Nos livros e museus de Buenos 

Aires, como o Museo Casa Carlos Gardel e o Museo Mundial del Tango, da Academia 

Nacional del Tango, a maioria das personalidades ressaltadas são masculinas, como o 

compositor Carlos Gardel, e geralmente são mais relacionados à música do que à dança.  

 A partir das entrevistas, avalio as milongueiras como “narradoras em extinção” da 

trajetória do tango, que precisam ser resgatadas, a partir dos relatos e bibliografias. Segundo 

Walter Benjamin (1987), são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente e 

essa oralidade deve ser preservada:  

 
A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte que recorreram todos 
os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos 
se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores 
anônimos. (BENJAMIN,1987 ) 

 

 A argentina Nélida e outras milongueiras têm sido narradoras143 anônimas de um 

patrimônio cultural imaterial do tango, hoje bailado em países do mundo todo.  Se a noção de 

patrimônio histórico tem mudado nas últimas décadas, com a progressiva revalorização por 

                                                        
143 Sobre a importância de registrar a memória e a narrativa feminina, a escritora brasileira Nélida Piñon já 
frisava em seu livro O presumível coração da América, Rio de Janeiro, Top Books, 2002, p 14: Minha memória 
aloja-se onde sermpre estiveram o pensamento, a emoção e as paixões humanas. Sou diariamente perseguida 
pelo espírito da narrativa. Sei que o mundo é narravel e que a arte, em meio ao desespero e à esperança, alcança 
e interpreta as dimenões humanas. 
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parte da Unesco de usos, representações, expressões e técnicas de distintos grupos, as 

histórias dessas tangueiras também precisam ser preservadas. A concepção que 

tradicionalmente se direcionava a objetos (edifícios, obras de arte e monumentos) 

considerados de valor histórico-cultural, se expandiu para bens culturais imateriais, como 

afirma a historiadora argentina Liliana Barela (2011, p. 46): 

 

As primeiras definições de patrimônio cultural imaterial que apareciam nos 
documentos ressaltavam certas condições como a oralidade, o risco de 
desaparecimento, o carater minoritário ou autóctone das culturas, 
aproximando-se bastante do conceito de reserva cultural. (…) o patrimônio 
sempre esteve atravessado pela relação de suas dimensões material e 
imaterial, porque nenhum bem material é considerado patrimônio a menos 
que algum grupo ou comunidade lhe atribua valor simbólico.  

 

 O progressivo desenvolvimento do conceito de patrimônio cultural imaterial ou 

intangível e a valorização do tango, no entanto, não têm contemplado a oralidade das 

narrações femininas. Embora seja uma dança de casal, a história oficial tem privilegiado de 

forma geral apenas a presença masculina. Esse estudo parte do relato das memórias da 

milongueira argentina Nelida Fernando para análise da necessidade de ouvir e registrar as 

narrações de dançarinas que fizeram e fazem parte da história do tango, desse patrimônio 

histórico imaterial, mas estão sendo deixadas de lado.  

 Nos documentos oficiais sobre o nascimento do tango no final do século XIX 

aparecem homens bailando entre si no cais do porto (como relatado no primeiro capítulo). 

Eram imigrantes que dançavam para ressignificar a tristeza e a saudade que sentiam de sua 

terra natal e de seus familiares. Nesse período, no entanto, sabe-se que eles dançavam também 

com mulheres, porque inclusive é dito que treinavam entre eles, para depois fazerem bonito 

dançando com elas, mas pouco se fala sobre o assunto, por serem tangueiras vindas das 

classes mais baixas, negras ou prostitutas.  

 A falta de relatos e registros femininos vem desde as origens do tango, 

aparentemente, porque nesse período as mulheres brancas e de família eram proibidas de 

praticar a dança considerada demoníaca e impura na época. Embora, como descrito no 

capítulo 1, já há registros na primeira década do século XX (LENCINA, 2011), provando que 

o tango já estava nos salões até de aniversários da classe média.  

 Nesse período, as dançarinas de tango são sujeitos invisíveis que criam e narram a 

história com a sua corporeidade na contramão do que era aceito como história oficial pela 
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sociedade. Elas estão na contra-fluxo do sistema, tentando preservar sua capacidade de 

exercitar as experiências sensoriais e individuais, mesmo com a ascensão da era industrial.   

 Verifica-se que as narradoras-tangueiras são ocultadas nesse período, porque o 

século XIX deu continuidade aos padrões do século XVIII, com predominância do poder 

patriarcal e mulheres desempenhando o papel voltado exclusivamente ao lar144. Nesse caso, 

gênero pode ser avaliado como um produto social construído e culturalmente reproduzido, 

com a distribuição desigual de poder no qual a mulher ocupa o lugar de “segundo sexo”  

(BEAUVOIR, 2009). 

Ao longo dos anos, entretanto, o tango passou por um longo processo de 

ressignificação até poder ser bailado em festas familiares de classe média, no início do século 

XX. Entretanto, mesmo quando as mulheres começaram a frequentar as milongas, era sempre 

sob os olhares vigilantes e ordenadores da sociedade. A proibição de irem ao baile sozinhas e 

de dançaram passos considerados muitos sexualizados aponta a criação social nesse período 

de ideias sobre papéis adequados aos homens e às mulheres, como infere-se da passagem de 

Joan Scott: 

 

Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das 
identidades subjetivas de homens e de mulheres. Gênero é, segundo essa 
definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Com a 
proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, gênero tornou-se uma 
palavra particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática 
sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens (SCOTT, 
1995, p. 75). 
 
 

 As únicas que podiam bailar eram as que tinham o privilégio de já ter familiares que 

dançavam para acompanhá-las, como relata a milongueira Nélida: 

 

Eu brinco que comecei na barriga da minha mãe, que bailava grávida. Iniciei 
praticando em casa, porque não existiam escolas, lugares para aprender 
como agora. As mulheres não tinham onde treinar. Eu era pequena, aprendi 
com os mais velhos e com os meus pais. Se bailava em casa de família, se 
escutava muito tango no rádio. (...) uma tia e minha avó bailavam bem, 
minha irmã também. (...) Iamos todos ao baile, a avó ficava sentada e minha 
tia, minha mãe e eu (também juntas), os outros pensavam que éramos todas 
irmãs. Para todos os lados íamos juntos. (...) As moças não saíam para 
dançar sozinhas. Depois, passei a frequentar quase todos os dias com o meu 
irmão e a minha irmã...pareciamos os três mosqueteiros...enganávamos meu 
pai dizendo que íamos ao cinema e muitas vezes eu fui direto trabalhar (na 

                                                        
144 Ver mais em Boggiano (2011) e Rodrigues (2012).  
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confecção de costura) sem dormir. (...) Eu mirava os pés dos rapazes, não me 
interessava se era bonito ou feio mas como se movia.  

 

 A milongueira conta que, aos 15 anos, conheceu Pocho (com 19 anos) no final 

década de 1940, nos anos dourados dos bailes. Ficaram trinta anos separados até se 

reencontraram e voltaram a fazer uma parceria na dança e na vida, que durou outros 31 anos. 

Casariam-se oficialmente somente dois meses antes de Pocho falecer, a pedido dele, quando  

já estava enfermo.  

O tango também entrelaça as histórias de amor da brasileira Sara Villareal, de 82 anos, 

que considera-se também portenha, porque ali mora desde os seis anos de idade. A 

frequentadora assíduas das milongas da tarde no centro, nunca fez aulas e conta com orgulho 

já ter sido muito premiada: 

 

Fiquei viciada faz somente 20 anos. Antes bailava pouco com o meu 
primeiro esposo e não era profissionalmente. Comecei mesmo sacando 
pernas aos 60 anos, depois de viúva. Foi um senhor (Gabriel Fernandez, já 
também falecido) que me sacou num baile, no Centro de Jubilados Jovenes 
de Antaño de Vila España. A primeira vez, eu disse que não sabia se podia 
acompanhá-lo, porque ele bailava muito bem, mas depois participamos de 
vários torneios e ganhamos muitos premios e até bailamos no salão do 
palácio da rainha da Espanha. (nesse momento ela abre um grande sorriso e 
suspira como se estivesse revendo o salão). (...) Eu tampouco sabia que 
bailava bem, fui estimulada por outras pessoas. Até hoje meus próprios 
filhos quando estou muito em casa, me mandam vir para o tango, mas estou 
sempre me movendo...até em casa boto música e bailo sozinha. O tango me 
dá muita alegria de viver, sou outra pessoa bailando. 

 

 A tangueira lamenta apenas que o número de mulheres seja maior do que o homens 

nos bailes que ela frequenta, porque issso significa menos oportunidades para bailar.  Enfatiza 

que sempre se produz e se maqueia para vir ao baile e aproveita ainda para dar umas dicas 

para quem quer bailar bem: “O tango precisa ser vivido com muito sentimento. Você deve 

relaxar e deixar a mão bem firme para o outro ter contato. Jamais falar no baile. O rosto 

também bem colado, para o rapaz não olhar para outra, viu?” . 

Nas milongas, frequentadas por Neli e Sara, das quais pude participar, assim como as 

que pesquisei em São Paulo e Montevidéu, percebe-se o cuidado das tangueiras mais velhas 

em produzirem-se para o baile. Todas gostam de se maquiar, mesmo que a milonga seja 

durante a tarde; fazem questão de usar acessórios e roupas que as valorize e ressalte sua 

sensualidade, além de preocuparem-se com o corte de cabelo, mais curtinho na moda, ou os 

penteados, geralmente em coque ou presos do lado direito do rosto, que tocará o cavalheiro.  
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 Avalio que as milongueiros rompem com o que Gita Grin Debert, chama de "um 

senso comum de que na velhice todos os atrativos eróticos se perdem''. Ela frisa ainda que "a 

própria indústria farmacêutica conduz para um olhar limitado da sexualidade na velhice”, mas 

"hoje não temos como pensar em qualidade de vida sem uma sexualidade gratificante. (2015)

  

Independente de corpos mais gordos ou muito magros que até ressaltam os ossos, 

verifica-se que, quando elas entram no baile, transformam-se. Sabem tirar proveito da 

experiência do tempo de baile e valorizar-se sensualmente. Muitas são viúvas. Embora 

costumem declarar que homem do tango é só para dançar, muitas acabam conchichando sobre 

os que achavam mais atraentes e outras confessavam arrumar pares no próprio tango. 

 Preservar as lembranças de Nélida, Sara e de outras tangueiras idosas é registrar a 

voz dessas mulheres. Sobre o registro das memórias na velhice, Eclea Bosi destaca que: 

"alcança uma memória pessoal, que como se buscará mostrar, é também uma memória social, familiar 

e grupal. (...) nosso interesse está no que foi lembrado, no que foi escolhido para perpetuar-se na 

história de sua vida" (BOSI, 1979 p. 37). 

 
 Sobre as diferença de geração, Nélida lembra, achando graça, que quando era moça o 

próprio termo milongueira era pejorativo em sua época: 

 

Antes, até a palavra milongueira era mal vista. Hoje, mudou, e quer dizer 
uma mulher que baila muito bem. As verdadeiras milongueiras bailam no 
chão, elas desenham o chão, como lápis que marca o papel. Antes, todas iam 
acompanhadas da mães aos bailes, era complicado ir sozinha. Havia muito 
preconceto. As que iam sozinhas já eram “da vida” (prostitutas). E muitas 
até hoje têm que parar se querem continuar casadas, porque elas gostam, mas 
os maridos não. 

 

 No recordar das pessoas idosas, no caso deste estudo, das milongueiras, é possível 

verificar uma memória não apenas pessoal, mas social e uma história bem desenvolvida, o 

que significa, segundo Bosi: 

 
elas já atravessaram um determinado tipo de sociedade, com características 
bem marcadas e conhecidas; elas já viveram quadros de referência familiar e 
cultural igualmente reconhecíveis: enfim, sua memória atual pode ser 
desenhada sobre um  pano de fundo mais definido do que a memória de 
uma pessoa jovem, ou mesmo adulta, que, de algum modo, ainda está 
absorvida nas lutas e contradições de um presente que a solicita muito mais 
intensamente do que a uma pessoa de idade (BOSI, 1979 p. 60). 
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 O professor de tango argentino Rodolgo “Cacho” Dinzel avalia que a velhice145 e a 

maturidade são desvalorizadas atualmente, quando deveria ser o momento de reconhecimento 

da sabedoria:  
a modernidade te diz que o velho é o tonto que se esquece das coisas, 
quando em todas as culturas o ancião era o sábio. Há uma tendência, pelo 
menos aqui na Argentina, em se rir dos velhos. Hoje, quando um professor é 
uma pessoa idosa, que pode brindar toda a experiência de vida, o mandam de 
volta para casa. (...) o maduro é o mais rico. Se não, os pássaros não 
comeriam a fruta madura (GUERRI E TORONCHIK, 2012, p. 92). 
 

Ainda sobre o envelhecer, Davi Le Breton frisa que hoje os homens já não enxergam o 

amadurecimento como uma marcha natural, que antes os conduzia para um reconhecimento 

social aumentado: o homem da modernidade combate permanentemente todos os traços de sua idade, 

e teme envelhecer com medo de perder sua posição profissional e de não mais encontrar emprego ou 

perder seu lugar no campo de comunicação (BRETON, 2011, p. 227). 

 Já historiadora argentina Liliana Barela, depois de ouvir mulheres de sua família, 

sugere que uma das alternativas para transformar esse olhar estigmatizado sobre a velhice é o 

diálogo entre as diferentes gerações:  

 

É quase uma maravilha o modo em que se transmite e reelabora a vivência 
do tango. Minha avó escutou os primeiros tangos, mas não pode bailá-los, 
porque era “indecente”, minha mãe quando jovem bailava tango; eu somente 
escutava, especialmente Piazzolla; minha filha quer bailar tango, mas deve ir 
a uma escola para aprendê-lo, porque seu pai e eu não o bailamos. De modos 
diferentes, cada geração estabelece uma relação com o tango, que está 
presente na vida de todos (BARELA, 2011, p. 49). 

 

 Esses relatos exemplificam a necessidade de escutar essas mulheres que tanto 

podiam bailar sob os olhares atentos da família, quanto aquelas que amavam ouvir o tango, 

mas foram impedidas de vivenciá-lo na dança. São personagens importantes que compõem a 

trajetória do tango e necessitam ser preservadas para a manutenção do patrimônio histórico 

imaterial, “que está sujeito – como qualquer definição de cultura – ao dinamismo social, onde 

se entrecruzam múltiplas dimensões do humano (BARELA, 2011, p. 47). 

 

                                                        
145 Não pude resistir de deixar registrado que enquanto reescrevia essa parte sobre velhice sonhei naquella noite 
com meu avô materno Luiz Ponzetto, barbeiro que tinha sido jogador de futebol na juventude. Ele bailava tango 
na rua com outro senhor, como os primeiros tangueiros no cais do porto. Era um corpo de velho, mas muito ágil, 
com muita energia, fazendo os passos do arraste de pernas típicos do tango, da mesma forma que os jogadores 
fazem quando arrastam a bola. Era uma cena linda, parecendo de filme, com os dois muito iluminados. Acordo 
emocionada e mais inspirada pela minha ancestralidade para “bailar” com os meus escritos.  
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 As tangueiras são narradoras de um “processo de construção de identidade, no qual 

participam muitos atores, tensões e conflitos entre grupos, que podem ser uma oportunidade 

para enriquecer a memória e seus sentidos” (Ibidem, p. 51). Nesse processo, a narradora Neli 

retrata suas alegrias e dificuldades ao envelhecer bailando: 

 
Minha vida é o tango. Eu sempre me sinto viva dentro do baile. Hoje eu 
bailo mais com os jovens, porque há homens mais velhos que não me tiram 
mais para dançar…uns deles que até frequentavam a minha casa, eu fazia 
pizza, comíamos em família. Mas no Canning (salão de baile) todos me 
adoram, tenho a satisfação da juventude que me respeita e me adora. (…) 
gosto muito de ver como as pessoas bailam, estudar. Só de observar eu 
coheço um pouco da personalidade da pessoa. 

 

 As trajetórias de vida de Nélida e Sara estão entrelaçadas com a do tango, assim 

como a história desse ritmo como música e dança também só se constitui como patrimônio 

devido à presença feminina nas pistas de dança que, mesmo caladas, “descrevem” com seus 

pés suas narrativas.  

 As velhas milongueiras podem “narrar um acervo de toda uma vida que não inclui 

apenas a própria experiência, mas em grande parte também a alheia”, e desta forma, citando 

Walter Benjamin, podem ser consideradas  “narradoras que figuram entre mestres e sábios”, 

cujas memórias devem ser preservadas. 

 

 
Figura 19 - Exposição de fotografias tango na biblioteca PUC-São Paulo. Foto: Cristiana Felippe 

 

 

 

 



 

   

131 
 

 

3.2 Desejos, saberes e dinâmicas de poder do tango  
 

 Embora o silêncio das milongueiras esteja presente na história institucionalizada e 

possa ser avaliado como uma forma de dominação, o ritual do baile também é repleto de 

subversões, ressignificações e rearranjos. A partir dos relatos colhidos e da participação 

observante nas milongas, percebo que existem formas de resistência e de potencial criador 

dentro do tango, muitas vezes não percebidos num olhar mais superficial. Sobre essa formas 

não-aparentes de resistência feminina, Roger Chartier avalia que desde o século XVIII: 

Nem todas as fissuras que corroem as formas de dominação masculina 
tomam a forma de dilacerações espetaculares, nem se exprimem sempre pela 
irrupção singular deum discurso de recusa ou de rejeição. Elas nascem com 
frequência no interior do próprio consentimento, quando a incorporação da 
linguagem da dominação se encontra reempregada para marcar uma 
resistência (1995, p. 42). 

 Um exemplo dessa resistência e do poder feminino é a personagem Maria, do filme 

Assassination Tango. Na frente de seu namorado e das duas filhas também bailarinas, celebra: 

“um brinde ao meu único amor verdadeiro – o tango!”. Aquela senhora, de cerca de 70 anos é 

um retrato de uma mulher de personalidade forte do final do século XX, no auge do tango, 

que mesmo sendo conduzida na dança, aparentemente não apresentava nenhum traço de 

submissão ou passividade. Enquanto conta as histórias de seu tempo, pede para o namorado 

não interrompê-la quando fala e respeitá-la, porque ela era mais velha que ele, embora 

fisicamente não parecesse. Para ela: “O tango é vida, é amor, é ódio, é tudo. É um sentimento 

a dois”.  

Respeito por parte dos tangueiros uruguaios e estrangeiros é também o que tem a 

senhora proprietária da casa de tango Lo de Margot, situada em um pequeño sobrado na rua 

Constituyente, em Montevidéu. O local, embora pequeno, é considerado um dos mais 

tradicionais, citado em todos os guias de turismo uruguaios. Depois de ter trabalhado anos 

atendendo o público como funcionária pública, Margot hoje segue atrás do balcão, mas dessa 

vez tocando o seu próprio negócio, com o que lhe dá prazer, num meio onde 

predominantemente as milongas ainda são organizadas por homens.  

Em 1995, criou uma escola de dança, que depois, a pedidos dos alunos,  virou salão de 

baile, dentro da sua própria casa. Em participação observante em sua miloga, escutei-a dizer, 



 

   

132 
 

diversas vezes, para os frequentadores assíduos, geralmente acima dos 40 anos (que não 

chegam sem cumprimentá-la e baterem um papinho antes de bailar), que a milonga sempre 

esteve em seus genes e que nunca quis bailar de forma disciplinada pensando só na técnica: 

“bailo como sinto”. E sempre que tem uma brechinha, sai do balcão para dançar um 

pouquinho.  

De Buenos Aires e Montevidéu, nos deslocamos para outra história em São Paulo. 

Daniela Pucci146, jovem brasileira, premiada professora de Engenharia do MIT, nos Estados 

Unidos, aos 30 anos, largou a carreira promissora para viver do tango, acompanhada do seu 

marido. Tudo começou quando ela quebrou os códigos tradicionais  da milonga e convidou 

um desconhecido que viu no baile para dançar, em 2005, duarante a primeira viagem a 

Buenos Aires. O que era para ser apenas a última tanda, virou duas hora de dança e uma 

“conexão mágica”, segundo ela, por toda a vida. Desde o início da parceria profissional em 

2006, como dançarinos e instrutores, já participaram de festivais, workshops e apresentações 

em mais de 80 cidades em quatro continentes.  

Mulheres como Nélida, Sara, Maria, Margot e Daniela são muitas dentro do universo 

milongueiro. São de diferentes gerações e nacionalidades, mas continuam quebrando barreiras 

e bailando apaixonadas, optando por um ritmo no qual pelo menos “aparentemente” o homem 

dominaria conduzindo a dança. Para a autora Greta Polo, citando Hawkes, bailar o tango 

significa para algumas mulheres uma forma de ressaltar a feminilidade:  

 
Muitas mulheres amam o abandono que elas vivenciam quando dançam o 
tango, o qual propicia uma oportunidade para as mulheres que lideram 
poderosas carreiras profissionais de se render e explorar um outro lado da 
feminilidade delas. Ao mesmo tempo, os homens podem praticar sua 
assertividade e se conectar com sua masculinidade (HAWKES apud POLO, 
2010, p.10).  
 

As entrevistas realizadas durante a pesquisa, a coleta de dados bibliográficos e as 

conversas informais, acompanhadas da vasta observação participante nos salões das três 

localidades apontam, no entanto, que esse é apenas um olhar simplista de Hawkes para 

explicar a grande popularidade do tango entre as mulheres. Há muitos outros aspectos 

envolvidos na complexa arte do tango.  

As entrevistas feitas e as observações sistematizadas nos diferentes bailes e aulas de 

tango apontam que além da divisão de papéis no baile (com a circulação das mulheres, o 

                                                        
146 Dados coletados em http://www.gluckproject.com.br/a-incrivel-historia-da-professora-brasileira-do-mit-que-
largou-tudo-para-dancar-tango/. 21/10/2013. Vista em 15/01/2014. 

http://www.danielayluis.com/#!agenda-portugus/c254w
http://www.gluckproject.com.br/a-incrivel-historia-da-professora-brasileira-do-mit-que-largou-tudo-para-dancar-tango/
http://www.gluckproject.com.br/a-incrivel-historia-da-professora-brasileira-do-mit-que-largou-tudo-para-dancar-tango/
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convite feito pelo cavalheiro e o primeiro passo também dado por ele), as marcas de forte 

construção do ser feminino apresentam-se também no gestual e no vestuário, que parece 

criado quase para o que denomino de corpo-fetiche,  privilegiando salto alto, saias e vestidos, 

maquiagem, acessórios e arranjos no cabelo.   

Espartilhos (corsets), corselets e corpetes, embora não sejam obrigados, também 

aparecem em bailes e apresentações de tango cenário, e são estimulados até por alguns 

professores nas aulas, com a finalidade de ajudar a manter a postura ereta da coluna, o peito 

elevado e empinado, e a elegância na dança. Construídos com tecidos resistentes em várias 

camadas e geralmente amarrados nas costas com alguns ganchinhos na frente, possuem 

barbatanas de ferro, plástico ou silicone nas laterais para apertar as costelas e reduzir as 

medidas deixando uma cintura mais fina.  

Noto também uma ênfase no corpo masculino viril. Enquanto mulheres ressaltam a 

sensualidade com decotes, que mostrem as costas, a cintura e outras curvas e contornos do 

corpo, os homens vestem roupas mais sóbrias, terno e gravatas, geralmente mais escuros 

para ressaltar o masculino. 

 Observo ainda professores recomendando o uso de cintas abdominais por baixo da 

camisa, para os homens diminuirem a barriga durante apresentações de show de tango. Na 

oficina do corpo-desejo (termo que empreguei no segundo capítulo), a barriga não é bem 

vinda para ressaltar a virilidade.  

 O gestual diferenciado também aparece na demarcação da fronteira do feminino e do 

masculino no tango. As tangueiras procuram intensificar gestos mais delicados, desde que 

estão sentadas à mesa esperando um convite: mantendo as mãos com dedos mais fechados, às 

vezes umas sobre as outras, ou levemente mexendo no cabelo, com pernas fechadas ou 

cruzadas.  

 O corporal enfatizando a delicadeza também foi observado durante a dança, na qual 

deve-se manter as coxas bem juntas ao executar os passos (contraídas quase como se estivesse 

com vontade de fazer xixi, expressão usada por algumas professoras brasileiras e outras 

sugerem que deve imaginar como se estivesse com uma folha de papel no meio das pernas 

que não pode cair). Sugere-se também os dedos fechados da mão esquerda para ter uma 

estética mais bonita, quando tocam as costas do cavalheiro. 

 Observando o gestual das tangueiras, percebo certas semelhanças com o das 

mulheres do povo Cabila estudadas por Bourdieu (na Argélia, nas décadas de 1950 e 1960). 

Nessa sociedade, o masculino e o feminino se diferenciam na forma de uma oposição, de 
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dualidade e de assimetria. A respeito da modelagem dos corpos e do processo de construção 

da identidade de gênero, Bourdieu diz que a “feminilidade requer uma combinação de 

contenção e sedução” e a contrução do ser mulher se dá pela “atitude de se fazer pequena”: 

“Fechar as pernas, cruzar os braços sobre o peito, olhar para baixo e evitar usar o rosto são 

posturas desejáveis para a mulher (BOURDIEU,1999, p. 5).  

 Para o autor, essas estruturas cognitivas e sociais, com predominância do masculino, 

seriam reproduzidas até hoje de forma parcial e fragmentada ao que se impõe às mulheres 

ocidentais, com inibição de gestos mais expansivos, por exemplo, com o uso de salto e bolsas. 

O “homem viril” e a “mulher delicada” são construídos para legitimar o papel de cada um na 

sociedade.  

 Entre os Cabila, enquanto o rosto e os olhos são associadas ao masculino e ao 

público, a cintura, os órgãos reprodutores e as costas estão diretamente relacionadas ao 

feminino e ao privado.  Segundo Boudieu, esses aspectos retratam a ordem social, por meio 

de um sistema de estruturas que se perpetuam e são reproduzidas ao serem incorporadas.  

 Vários elementos dentro da milonga parecem reforçar apenas o domínio masculino, a 

exemplo do homem ser o detentor do poder de tirar para dançar, por meio do cabeceo (quando 

vira ligeiramente a cabeça para baixo ou para o lado olhando fixamente para a mulher e ela 

deve responder com um sim ou sorriso para que ambos comecem a bailar). 

 No entanto, depois de dois anos e meio de observação participante, frequentando os 

vários bailes de tango nos três países, pude enxergar a existência também muito forte do 

poder feminino dentro dessa dança de casal, ocorrendo a alternância de saberes e poderes no 

baile, onde a mulher também exerce seu domínio, a exemplo da mirada, que será abordada a 

seguir. Essa mobilidade desse poder plural pode ser explicada pela análise de que "toda 

relação humana é a um certo grau uma relação de poder", como avalia Foucault:  

 

nas relações humanas, quaisquer que sejam – que tratem de comunicar 
verbalmente, como fazemo-lo agora, ou que trate-se de relações amorosas, 
institucionais ou econômicas -, o poder continua presente : eu quero dizer a 
relação na qual um quer tentar dirigir a conduta do outro. Estas são, por 
conseguinte,relações  que pode-se encontrar em diversos níveis, sob 
diferentes formas; estas relações de poder são relações móveis, ou seja elas 
podem alterar-se, elas não são dadas de uma vez para sempre (2001, p. 
1538).  
 

 Foucault também nota que a sexualidade e o corpo são socialmente constituídos nas 

relações de saber e poder. Para ele, o poder é a  "multiplicidade de correlações de forças 

imanentes ao domínio onde se exercem, e constitutivas da sua organização” (1993, 88-89). 
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Ele explica que todo poder tem um corpo que se exerce por meio de diferentes mecanismos e 

instrumentos, entre eles as cerimônias e os olhares. 

 

3.2.1 Sacar a mirada “matadora148” 
 

Sobre o olhar, a pesquisa verifica que diferente do que aparentam, as tangueiras 

também exercem suas relações de poder dentro do baile. Apesar dos traços de construção do 

feminino, ao contrário das mulheres Cabila, descritas por Bourdieu, que escondiam o olhar, 

as milongueiras exercem seu domínio por meio de uma forte arma: a mirada.  Se elas 

ficarem olhando para baixo e com os braços cruzados, simplesmente não bailam.  

Aparentemente, o homem é quem saca. Mas a partir da observação participante e dos 

relatos colhidos durante a pesquisa, verifiquei que, no ritual do baile-tango, a mulher inicia o 

ritual do convite. Embora pouco comente-se sobre o assunto nas escolas de tango, onde 

vemos alguns professores reproduzindo um discurso no qual o “homem escolhe, conduz e a 

mulher obedece”, ao conversar com mulheres e vivenciar a prática, é possível ver que, por 

meio do olhar, são elas que elegem com quem vão dançar.  

O poder do olhar feminino no tango, dialogando com Le Breton, “toca o outro e este 

contato está longe de passar despercebido no imaginário social”:  

 
acariciamos, metralhamos, inspecionamos com o olhar, exercendo força 
sobre o olhar alheio. Ele pode ser penetrante, cortante, incisivo, cruel, 
indecente, carinhoso, terno, meloso. (...) Seria longa a enumeração dos 
qualificativos que atribuem uma tatilidade ao olhar, fazendo dele uma arma 
ou um gesto de carinho de acordo com as circunstâncias, a qual alveja seus 
pontos mais íntimos e vulneráveis (LE BRETON, 2009, p. 215-216). 

 

Nas narrativas colhidas em conversas informais nas mesas de salão dos três países 

pesquisados, as tangueiras mostram como exercem o seu poder: “faço uma radiografia do 

baile, olho todos, observo como eles dançam e atiro uma mirada certeira naquele que eu 

desejo para que ele me cabeceie”, me confessou um moça paulista de 25 anos. Uma 

professora em São Paulo também orgulhava-se da maneira como sacava os cavalheiros na 

primeira vez que foi a Buenos Aires, quando ainda era solteira: “Era muito divertido. Fazia 

                                                        
148 “Sacar” - termo quer dizer tirar para dançar, utilizado no tango tanto em Buenos Aires e Montevidéu, 
segundo a investigação da pesquisa. 
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competição com minhas amigas, para ver no final do baile quem tinha conseguido mirar e 

bailar com os homens mais desejáveis”. 

Em outra ocasião em milonga de Montevidéu, ouvi de uma uruguaia: “já me coloco 

numa posição estratégica para que eu possa ver e ser vista”; e sua amiga ao lado reitera: 

“uma boa mirada é como uma flechada”. Uma senhora argentina, por volta de 50 anos, me 

relatou: “alguns homens pensam que me tiraram para dançar, mas fui eu que os convidei 

com o olhar”. Segundo ela, “se você ficar olhando para o nada,  não mirar forte, não baila”. 

A partir dessas descrições, começo a perceber que os olhares e o gestual de homens e 

mulheres cruzam-se ou desviam-se no salão, evitando o contato quando não querem 

aproximação ou atraindo-se quando há desejo. São como flechas desenhando linhas 

invisíveis. Alguns olhares são mais tímidos, quase envergonhados, outros meio inseguros 

não dando certeza de querer contato. Há, no entanto, os mais incisivos e certeiros que podem 

ser arrebatadores.  

Passei a compreender melhor o quanto a mirada significava poder que se refletia na 

própria vida, observando seu mecanismo em um ambiente fora dos salões tangueiros, como 

relatei no meu diário de campo de março de 2015. Era uma mesa de restaurante, da qual eu 

fazia parte, com seis mulheres entre 30 e 40 anos. Todas estavam bebendo vinho juntas e 

celebrando. De repente, uma delas comenta: “eu quero aquele ali. Ele vai ser meu essa 

noite”. As outras, espantadas, perguntaram como, já que ele estava em outra mesa bem 

distante. Esperem e verão, disse a moça baiana e começou a olhar para mesa discretamente, 

tomando sua taça, ora olhando, ora desviando o olhar, mas depois foi mais incisiva para que 

ele soubesse que era para ele, passava as mãos suavemente pelos próprios cabelos, dava um 

jeito de mostrar seu charme. Aos poucos, ele foi retribuindo o olhar, até que, depois de 

algumas miradas, aproximou-se da mesa para falar com ela. A iniciativa à “dança” daquela 

noite tinha sido dele, mas quem o “sacou” foi ela, apenas com o seu olhar e poder.  

Outro episódio fora da dança que contribuiu com a pesquisa sobre o poder da mirada 

no tango foi assistir ao vídeo da performance da artista Marina Abramovic149, em 2010, no 

MoMa, de Nova York. Ela sentava-se de frente para uma cadeira onde visitantes podiam 

mirá-la bem nos olhos, em silêncio, por um minuto. Muitos se emocionaram, mas ela nunca 

chorava. Sem a artista saber, no entanto, o ex-marido, Ulay, com quem viveu e trabalhou 

                                                        
149 O vídeo pode ser encontrado em https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4, disponível em 
15/12/2012, acessado em 10/03/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4
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durante 12 anos, foi vê-la. Diante desse encontro, no qual falaram-se apenas pelo olhar 

depois de 22 anos, ela não conteve as lágrimas.  

No tango, a mirada também pode falar em silêncio sobre afetos e desejos. É o início do 

jogo de sedução, entre homens e mulheres de diferentes idades e etnias, do ritual da dança. O 

processo começa com a troca de olhares que tem como retribuição um convite para bailar. 

Verifico que é explícito o ritualismo da mirada no tango, como poder sobre o outro. Segundo 

Le Breton, no cotidiano, o olhar para alguém “manifesta certa ascendência sobre sua 

identidade, causando-lhe um sentimento de não mais pertencer a si mesmo e de estar sob 

influência” (LE BRETON, 2009, p. 216). 

 Dialogando com Le Breton e a partir das observações participantes, avalio que o olhar 

dos atores sociais no tango, assim como na vida, “não é somente um espetáculo, mas um 

exercício de poder”. Segundo Le Breton, o olhar: 

contém um temível poder metamorfoseador. O olhar de um ator sobre o 
outro é sempre uma experiência afetiva, mas ele também produz 
consequências físicas: a respiração acelera, o coração bate mais rapidamente, 
a pressão arterial eleva-se e a tensão psicológica aumenta. Os olhos do outro 
tocam metonimicamente o rosto e atingem o sujeito no seu todo (LE 
BRETON, 2009, p. 215). 
 

 Além da mirada, avalio que as mulheres também exercem outros poderes dentro da 

própria performance na dança. Para melhor analisar essa questão do intercalar de aspectos 

femininos e masculinos no baile, podemos enfatizar “a capacidade das relações”, dialogando-

se com a antropóloga Marilyn Strathern, que recusa a observação sobre gênero desde um 

único ponto de vista, mas como parte de uma perspectiva mais pluralista: “O que precisamos 

realmente é prestar atenção ao fato de que são as capacidades das relações, não os atributos 

das coisas que constituem o foco dessas operações” (STRATHERN, 2006, p. 263). Ela trata o 

gênero com um operador de diferenças que dá forma às relações sociais e vê fluidez na 

capacidade que mentes e corpos exercem umas sobre as outras, numa forma de pensamento 

que se justapõe. 

 Para a autora, o conceito de gênero não substitui o de sexo e não se limita apenas aos 

seres humanos (homens e mulheres), mas também aos bens e eventos que contenham a 

imagística de gênero: “Uso gênero para definir aquelas categorizações de pessoas, artefatos, 

eventos, seqüências e assim por diante, que usam a imagística sexual – a maneira pela qual a 

distinção entre características masculinas e femininas tornam concretas as idéias das pessoas a 

respeito da natureza das relações sociais” (Ibidem, p. 20).  
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Gênero, segundo a autora, é uma relação que contém duas relações: de mesmo sexo 

(same sex) e de sexo cruzado (cross sex). Nesse sentido, não seria uma oposição entresexos, 

mas indicaria uma relação que pode assumir diversas formas como justaposição, replicação e 

intersecção.  

Esse conceito de Strathern surgiu a partir de sua pesquisa realizada com o sistema de 

troca dos povos da Melanésia, onde estão presentes relações de homologia e analogia, 

diferente das hierárquicas ocidentais. Para entender que o gênero estaria também na relação 

com bens e eventos, ela explica que entre os melanésios ganha-se prestígio com o que se dá e 

não com o que se acumula. Os doadores são sempre homens e os bens ofertados (conchas, 

porcos ou dinheiro) são considerados femininos, porque vieram a pertencer aos homens, pelo 

trabalho duro e pelos esforços junto a suas esposas, ou ainda pelas ligações através de 

mulheres sem os clãs. As mulheres também receberiam nome de conchas.  

Mas, segundo a autora, a relação que esse povo tem com o objeto não é de ser algo 

inferiorizado ou desvalorizado. Na Melanésia, esses objetos acabam sendo como pessoas, 

porque essas conchas se referem, de fato, à fertilidade feminina e são, realmente, tratadas 

como pessoas, como explica Strathern: 

Portanto, apesar de se tornarem objetos em uma transação, não são objetos 
no sentido ocidental de entidades não personificadas, ou seja, das coisas a 
que estamos acostumados. Mas, ao mesmo tempo, refiro-me a estas conchas 
como arquétipos, ou seja, vale a pena acrescentar: entre grandes grupos de 
homens há também um modo de se considerar um conjunto de homens como 
femininos, pois é a posição ativa que é tomada como a posição masculina 
(2010, p. 6-7). 
 
 

Os homens que recebem a riqueza estão em uma posição receptiva, portanto, 

feminina. Por outro lado, o homem que presenteia torna-se muito vulnerável, porque, no 

momento em que ele oferece o objeto, doa de si e também se expõe, funcionando como um 

risco para eles.Inspirada na reflexão de Strathern, ao procurar entender os sistemas de trocas 

no tango, as afetividades e tensões presentes no baile, em especial no jogo relacional 

construído pelas sociabilidades associativas da comunidade da milonga, avalio que homens e 

mulheres assumem diversas formas de relações, nas quais ambos passam pela vulnerabilidade, 

porque, para que a dança de casal ocorra (seja homem-mulher, homem-homem ou mulher-

mulher), é preciso que estejam abertos a uma entrega, a uma doação não de bens palpáveis, 

mas de corpos e sentimentos, como descrevo a seguir.  
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Uma das formas de empoderamento feminino aparece na autoridade para dizer não a 

um convite. Se o homem a cabecear e ela não quiser bailar com ele, simplesmente direciona o 

olhar para outro canto. “Desviar os olhos implicaria o rompimento do encanto, a retomada da 

liberdade, o reencontro da reserva pessoal”, como explica Le Breton (2009, p 217), a respeito 

de situações da vida real, que na minha avaliação o tango também reflete.  

Em um dos cursos de uma semana que pude frequentar em Buenos Aires, em 2013, o 

professor de tango Javier Rodrigues, apoiado por uma professora brasileira, ao contrário de 

outros instrutores, gostava de enfatizar que a mulher tem o direito de rejeitar uma dança e 

deve fazê-lo: 

O grande trunfo das mulheres é poder dizer não e elas devem saber isso e 
não se submeter a uma dança que não estão a fim. Observar como o homem 
dança é muito importante, para ver qual se encaixa melhor com o seu estilo 
de bailar, sem pensar na beleza física. 

Se, por um lado, a mirada significa empoderamento para as mulheres, por outro 

observa-se também a vulnerabilidade e fragilidade masculinas no baile, algo do qual não 

comenta-se nas aulas. Sobre esse assunto ouvi de um aluno brasileiro que acreditava ser um 

absurdo a mulher recusar um convite, principalmente se fosse professora: “Eu acho que as 

mulheres não deveriam fazer frescura, porque já há poucos cavalheiros… eu achei muito 

indelicado da parte dela, acho que vou até trocar de professor, me desmotivou”.  

Assim como esse aluno, a maioria das narrações colhidas em campo durante conversas 

informais nos três países, apresentam que ser recusado mexe muito com a autoestima e traz a 

sensação de vulnerabilidade aos varões. Um rapaz argentino me disse certa vez em um baile 

paulista: “antigamente não era assim, agora acho que essas professoras modernas ficam 

ensinando as alunas a dizer não”.  

Outro senhor, em São Paulo, confessou-me: “eu não gosto quando essas mulheres 

ficam fazendo frescura, depois reclamam que não tem homem para dançar”.  Um senhor 

uruguaio me revelou ainda: “prefiro o cabeceio, porque se ela nos recusar ninguém fica 

sabendo”. Já um aluno paulista iniciante no tango, acostumado a frequentar bailes de forró 

conta: “eu preferia que no tango fosse igual outras danças de salão no Brasil, onde algumas 

mulheres já estão tomando a iniciativa de nos tirar para dançar, me sinto prestigiado quando 

isso acontece”.  

Se o rapaz perceber que não está conseguindo cabecear e for insistente, pode ir até a 
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mesa para fazer o convite, mas já sabendo que pode receber um não, porque não é comum 

pelos códigos. Para evitar essa sensação de fragilidade, muitos só tomam iniciativa quando 

têm certeza de que a moça realmente deseja sua parceria.  

Outro privilégio feminino relacionado ao olhar é que a mulher pode permitir-se fechar 

os olhos por alguns momentos para sentir melhor a música, algo mais complicado para o 

homem que precisa conduzir no salão, no entanto ela também mostra que a dança é formada 

por parceria quando pode avisar o seu cavalheiro com um leve toque nas costas, caso haja 

algum empecilho observado por ele, para que remodele o passo e não esbarre em outro casal. 

 

 

Figura 20 - Ressignificando espaços urbanos e a si mesmos. Foto: Facebook TNR 

3.2.2 Poderes múltiplos 
 

Além da mirada, verifica-se através das narrativas e da observação mais detalhada da 

movimentação dos corpos, que a milongueira (ao contrário do que parece, para leigos), 

desempenha um papel bastante ativo na dança, como infere-se na passagem a seguir, relatada 

pela professora de tango Eladia Córdoba. Durante a entrevista que realizei com ela, em um 

café em Buenos Aires, em julho de 2014, Eladia contou-me que foi um velho milongueiro 

famoso que a ensinou que era livre quando bailava: 

Quatro horas e pico da manhã, ele me vem a sacar e eu por respeito não 
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podia dizer que não, mas eu não tinha vontade de bailar. Mas era ele 
(Tete)…ele gostava mais de bailar do que respirar… Uma das pessoas mais 
queridas e respeitadas  e eu não podia dizer que não já que ele tinha vindo 
me buscar. Como estava sem vontade, eu fazia tudo mal, ele me marcava de 
um lado e eu fazia de outro. Ele queria me ensinar, mas eu fazia mal porque 
estava cansada. Mas uma hora me enchi , a raiva se manifestou pelo meu 
corpo. Fiz algo do tipo como me impor de acordo com a música, fiz um 
adorno com toda a minha portência, como se tivesse tirado toda a energia da 
minha juventurde…como se quisesse dizer basta. Ao invés de ele receber 
mal isso, ele gostou e ainda disse: Selvagem! Isso minha rainha! ...aprendi 
que sou livre quando bailo… 

Eladia frisa, no entanto, que no tango, como na vida, há homens que não gostam dessa 

dança “de ser um igual”, onde homem e mulher bailam com a mesma força e mesmo espaço, 

e existem também mulheres que preferem ser apenas passivas e que o cavalheiro apenas as 

leve. Para a professora, até hoje isso é um mistério:  

Tenho até hoje memória corporal de alguns abraços escuros, de homens 
nascisistas, misóginos que deixam claro que não gostam de mulher. E isso é 
independente do gênero, porque uma vez dancei com uma mulher que tinha 
uma energia péssima…há alguns ainda muito tímidos, provocam recusa, 
rejeição e outros que acham que a mulher é propriedade dele (…) dá para 
perceber pela forma como trata o corpo dela na dança. (…) Eu 
particularmente não gosto de homem que crê que o baile deva ser como uma 
regra quase militar. (…) São quatro tangos para ir evoluindo no contato com 
o outro, vai se construindo, vai se jogando, tem de tudo em um ritmo. E às 
vezes, simplesmente não há encontro. É como na vida, às vezes há vínculos 
mágicos e misteriosos e outras não. 

Da observação em campo, percebo também que cada mulher tem o seu “jeitinho 

próprio” de “seduzir” para ser tirada para dançar ou até tirá-los para dançar, em algumas 

ocasiões. Muitas nem gostam de comentar os seus segredinhos e técnicas. De algumas, em 

São Paulo, escutei que: “é o jeito de se vestir naquela noite que fará os cavalheiros se 

aproximarem mais”, por isso, muitas acabam apostando em cores mais chamativas como o 

vermelho. De outras moças, ouvi em Buenos Aires que simplesmente apostam nos anos de 

técnica praticados que as levam a ter uma boa dança. Ouvi tangueiras dizendo também em 

Montevidéu que o jeito de abraçar é fundamental - nem muito leve nem muito pesado, com 

firmeza e suavidade ao mesmo tempo.  

Uma dos melhores comentários que escutei até hoje foi, em Buenos Aires, de uma 

moça paulista, de 27 anos, que começou com balé clássico em São Paulo, onde também fez 

tango, depois foi trabalhar em um bar em Buenos Aires, em 2012, com o intuito de poder 

pagar suas contas e aperfeiçoar sua dança. Hoje, ela apresenta coreografias e leciona tango na 

Europa: 
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Fazer aulas para aprender a técnica da dança é importante, mas para bailar 
um bom tango acho que a gente deve se entregar para aquela dança como se 
fosse única (…) e abraçar cada cavalheiro como se fosse o homem dos seus 
sonhos. Eu fecho os olhos e danço com quem me convidou como se 
estivesse perdidamente apaixonada por ele, e ele fosse o único na minha 
vida. 

Percebo, no entanto, que minhas melhores trocas na dança, os encontros “quase 

mágicos”, aconteceram quando eu estava bem comigo mesma e segura do que eu queria, 

como se emitisse vibrações e energias invisíveis que chegavam às pessoas com as quais tinha 

algo em comum, mesmo sem termos trocado palavras. É o que revela essa passagem do meu 

diário de campo em Buenos Aires em julho de 2013: 

Hoje tive o prazer de frequentar a milonga do Centro Cultural Torquato 
Tasso ouvindo a orquestra Rascacielos, aqueles músicos com olhos pintados 
de preto. Minha última noite e decidi aproveitá-la ao máximo, levando até a 
mala de viagem comigo. Não estava vestida com nenhuma roupa muito 
especial, mas um rapaz brasileiro, que nunca me tirava, veio me sacar e 
perguntar o que eu tinha naquela noite. Depois de algumas milongas ruins, 
nos útlimos dias onde havia me sentido por horas quase como um “patinho 
feio”, muito parada, e nem mesmo os brasileiros conhecidos me chamavam, 
resolvi ser feliz. Simples assim e não ligar para o que os outros estavam 
pensando da minha dança. Lembro de uma delas que foi muito especial, e o 
rapaz argentino também deve ter sentido o mesmo porque acabou me tirando 
mais de uma vez, o que não é comum na milonga. 

 

3.2.3 Mulher não tira para bailar? 
 
   O código tangueiro do cavalheiro convidar para dançar ainda é bem usual em todas 

as milongas analisadas, segundo minha observação participante nos três países. Mesmo nas 

milongas mais jovens, verifiquei que, embora em algumas não predomine mais o cabeceo, 

existe o convite verbal na forma de “vamos dançar?”, ou “baila comigo?”, ou somente 

fazendo um gesto de oferecer a mão na direção da dama. 

 De forma geral, nas conversas informais e nas entrevistas, muitas mulheres de todas 

as idades relataram gostar de serem tiradas para dançar e não sentem que isso é uma forma de 

dominação masculina ou machismo, mas interpretam como gentileza e cavalheirismo. Entre 

as milongueiras mais tradicionais, como a milongueira Nélida, de 80 anos, muitas consideram 

que o homem é o condutor, mas a mulher tem o poder de criação dentro da dança e de eleger 

com quem quer bailar: “Em casa o casal decide quem vai lavar os pratos, mas no tango o 
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homem dirige. A mulher tem que interpretar e ela elege com quem quer dançar. Eu sempre 

escolhi”. 

 Cintia Amor, uma portenha, de 55 anos, começou a bailar depois dos 40 anos, 

mesmo tendo crescido numa casa onde os pais amavam dançar. Um dia sentiu como se o pai 

já falecido estivesse sugerindo que ela deveria buscar o tango. Hoje é frequentadora assídua e 

costuma bailar uma milonga na qual em uma das tandas a mulher saca o cavalheiro, como 

explica:   

 
Mas é um blefe. Na realidade, os homens miram as mulheres com quem 
estão acostumados a bailar, ou, inclusive, já combinaram de antemão: eu te 
saco na tanda das mulheres, com algum milongueiro amigo ou conhecido. 
Pessoalmente, eu me arrisco a tirar alguém que não conheço. Isso me tem 
trazido algumas satisfações e alguns fiascos…francamente, prefiro o 
tradicional cabeceo… é quase uma cerimônia. 

 

 A professora e bailarina argentina Glória Dinzel conta que uma vez precisou 

trabalhar o equilíbrio das relações, em um curso na França, porque encontrou muito 

machismo, quando usavam força demais para levá-la na dança:  

   
a vida reclama para chegar a um equilibrio, é encontrar-se cada um consigo 
mesmo e ser. As pessoas não se animam a ser o que realmente sentem e 
sao….é o dar e receber e isso é o tango, uma ida e volta. Para relaxar-se cada 
um necessita primeiro ir até o caminho de dentro. Cada um conhece seus 
prórios sentimentos, suas emoções e seu ser, as coisas com que não tem 
coragem de entrar em contato. O caminho é consigo mesmo. Eu posso te 
abrir a porta, mas o caminho é consigo mesmo. 

  

  Embora acredite que a mulher e não o homem devem se adaptar buscando a 

unicidade, ela defende que esse não é um desempenho passivo: 

   
a mulher no tango pode propor também…sem a mulher o homem nao pode 
fazer nada, como na vida, assim que é um papel muito ativo: jamais senti 
que  mulher era menos (…) Bailar se trata de um  homem e uma mulher 
deixarem o ego de lado e fazer um passeio juntos que dura três minutos. Aí 
ninguém tem de ser mais ou menos que ninguém (GUERRI e 
TORONCHIK, 2012, p. 139). 

 

 A maioria das narrativas colhidas entre as tangueiras retrata que o fato de serem 

sacadas aumenta a autoestima delas, porque sentem-se valorizadas ao serem escolhidas e 

também reforçam a necessidade de preservar a tradição: “me sinto muito especial quando ele 

me tira”, me disse uma senhora brasileira de 60 anos. Outra mulher na mesma faixa etária 

frisa: “gosto de ser convidada, porque aí sei que o rapaz realmente quer dançar é comigo, não 
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irá de má vontade”. Uma uruguaia, na faixa dos 40 anos, em conversa num bar, me disse: 

“adoro ser tirada, porque ninguém merece ficar na mesa planchando (passando roupa)" e sua 

amiga de 50 anos reiterou:  “me sinto mais atraente quando sou convidada”. Outro comentário 

de uma moça de 30 anos chinesa, que ouvi numa mesa portenha: “acho bonito o cabeceo, 

porque é tradicional e mostra um cuidado do homem com a mulher”.  

 Verifica-se, no entanto, em todos os países, que além da mirada, as mulheres, quando 

estão na mesma mesa do cavalheiro, se ambos são amigos de muito tempo ou ele é conhecido 

do grupo,  elas acabam dando um jeito de serem convidadas para dançar de outras maneiras. 

Há mensagens implícitas como: “Você gosta dessa música?”, ou “Adoro essa orquestra”.  

 Eu mesma, apesar de não gostar de chamar o cavalheiro para dançar, preferindo o 

modo tradicional, descobri sem querer estas táticas para convidar indiretamente quando tive a 

oportunidade de bailar numa pequena milonga de cruzeiro dançante150. É o que narro no  

diário de campo de 19 de fevereiro de 2012: 

Era um salão pequeno (um dos menores no navio, devido ao público do 
tango ser em menor número), com sofás ao redor, bancos estofados e um 
barzinho ao fundo como de praxe. Eu estava feliz com a experiência e 
ansiosa por poder bailar com pessoas de todo o país, fora do meio circuito de 
aulas em São Paulo. Depois de ouvir algumas músicas sem ser tirada para 
dançar e vendo que o cavalheiro sentado ao meu lado também estava  sem 
dançar, mesmo sem jeito, tomei a liberdade de puxar conversa perguntando 
se ele gostava daquele tango que estava tocando e ele, provavelmente, 
percebendo meu desejo de bailar, me convidou em castelhano. Mesmo ele 
sendo mais baixo que eu, estava feliz com a dança. Até que depois que a 
tanda acaba, um casal aproxima-se e pregunta  sobre a programação das 
aulas. Além de ser o professor que comandaria a classe no dia seguinte com 
sua parceira, ele era nada menos que o campeão mundial de tango. Fico 
vermelha e na primeira oportunidade peço desculpas pelo meu atrevimento 
em tirá-lo para dançar, o que ele gentilmente só responde: “ainda bem que 
você não sabia quem eu era, ou ficaria muito travada na dança, assim foi 
melhor, pôde se soltar”. 

 

 

 

                                                        
150 Além das milongas de salão e os tangos de rua realizados em lugares ao ar livre, cruzeiros também 
costumam explorar o tango ou em viagens temáticas (a exemplo do Tango e Milongas, da empresa Costa) ou 
dançantes de todos os ritmos. Participei do Costa Pacífica, de 7 dias, que saía do Porto de Santos, no litoral sul 
de São Paulo. 
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3.2.4 Inversão de papéis: protagonistas sem culpa 
 

Além da tangueira ter o poder da mirada para o convite e de também recusar quando 

não queira bailar, em algumas milongas de São Paulo, tanto de salão quanto de rua, verifiquei 

que já começa a crescer o número de mulheres que convidam para dançar verbalmente, até 

mesmo os homens que elas não conhecem. Observa-se que esse fato pode ter influência de 

uma mudança que está ocorrendo em outros bailes de salão paulistas mais alegres e informais 

com outros ritmos (forró, salsa, zouk, samba etc) nos quais tem sido cada vez maior o número 

de mulheres tirando os rapazes para dançar, sem nenhum constrangimento. Essa é uma 

discussão muito presente no meio.  

Certa vez, em março de 2016, ouvi o comentário de uma professora para um colega 

bolsista de uma escola de dança de salão, sobre ele gostar também de dançar os passos da 

dama:  

 
Acredito que a dança de salão está caminhando para um lugar onde não vai 
existir mais a demarcação tão rígida do que é o passo para o homem e o que 
é para a mulher, mas vai haver liberdade para cada um dançar o que se sente 
mais a vontade, simplesmente pelo prazer da dança.  

  

No bailes paulistas, principalmente nas milongas menores, onde todos se conhecem, é 

possível presenciar algumas mulheres que cruzam a pista e chegam até a ir  na mesa dos 

cavalheiros para os tirarem para dançar. Várias vezes observei, no entanto, que nas aulas de 

tango e de dança de salão, a prática não é recomendada por professores. Eles acreditam que 

isso não levaria ao sentimento original do tango, com seus jogos implícitos de desejos e do 

exercício da feminilidade e da virilidade.  

Os mestres reforçam em aulas: “meninas tenham paciência e esperem os rapazes 

tirarem vocês para dançar”, “deixem o homem tomar a iniciativa e conduzir pelo menos nessa 

hora”,  “isso é outra dança mas não tango, porque o tango envolve todo o processo de 

sedução”.  

No discurso destas mulheres, aparece que algumas fazem isso só em situações nas 

quais já conhecem o cavalheiro há muito tempo, mas outras admitem que não se importam de 

não serem chamadas por eles, e de elas os convidarem, porque estão “pagando pelo baile e o 

importante é dançar”. O ritual que viria antes não as interessa. Não querem ficar paradas nas 

mesas. Algumas acreditam até ser bobagem os códigos propostos pelo tango e acabam 

reproduzindo a informalidade de outras danças. 
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Outro fato que pode ser destacado é que começam a surgir também nas aulas, práticas 

de academias e nos bailes, mulheres que dançam com mulheres, mas ocorre mais nos bailes 

informais de rua, nas três cidades pesquisadas ou milongas de tangos queer, como a Marshal, 

em Buenos Aires.  

Mulheres dançando com outras mulheres ou convidando os homens para dançar, 

ocorrem num contexto no qual, especialmente no Brasil, o número de homens é um pouco 

inferior em algumas milongas, refletindo ainda a dificuldade da sociedade ver com “bons 

olhos” o homem que dança. Nas escolas de balé e jazz, raramente existem garotos, como 

retratou o filme Billy Elliot151. Dessa forma, os homens que bailam tango, por serem mais 

raros, são supervalorizados. Percebo em São Paulo que, mesmo aqueles com pouco nível 

técnico, destacam-se mais que as mulheres com muitos anos de experiência e dedicação, 

porque são poucos. 

Verifica-se nos países latino-americanos pesquisados que, no geral, há ainda uma 

cultura de muitas famílias ainda considerarem que dança é algo inferior que não leva a uma 

carreira e é apenas para mulheres delicadas e “não para machos”. Uma amiga paulista, certa 

vez, me alertou que seu filho de oito anos gostava de dançar, mas infelizmente ela não sabia 

onde levá-lo, porque na escola o balé só aceitava meninas e em academias do bairro também. 

“Precisamos mudar essa cultura, porque os homens que dançam ainda são rotulados como 

gays ou desocupados e as mulheres adoram os rapazes que dançam”, comentou minha amiga. 

O seu comentário trouxe-me memórias de uma situação parecida que me havia feito 

pensar sobre como a sociedade vê a sexualidade e a dança. Foi em 2010, quando havia levado 

meus sobrinhos Jonas, de 10 anos, e Julia, de 4 anos, para assistir a um espétculo do balé 

Quebra Nozes, com a companhia Cisne Negro de graça na praça Charles Muller, em São 

Paulo. Tive o prazer de ver os olhinhos brilhando deles, encantados com a dança vista pela 

primeira vez. No intervalo, meu sobrinho comenta: “Tia, é uma bobagem esse negócio que 

falam que todo homem que dança é mulherzinha, né?... acho que as pessoas têm inveja, 

porque eles fazem algo tão bonito e ainda são super fortes, parecem até atletas de futebol”.  

Embora o tango tenha nascido de homens dançando com homens no cais de porto para 

ressignificar a saudade e solidão que sentiam de sua pátria e de sua família, ainda é pequeno 

tanto o número de homens que dançam com homens, nas milongas, quanto o de mulheres com 

mulheres, apenas no caso de bailarinos que querem treinar com seus colegas e alguns alunos 

                                                        
151 Filme britânico de 2000, conta a história de garoto de 11 anos de uma pequena cidade inglesa. Matriculado 
para fazer aulas de boxe, frequenta, no entanto, aulas de balé, escondido do pai. 
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praticando com professores ou entre eles nas aulas. Em apresentações e shows, no geral, há às 

vezes alguns homens dançando com outros cavalheiros, mas não verificou-se espetáculos de 

mulheres juntas.  

 

 

 

3.2.5 Alternância de saberes e poderes nas relações 

 Os depoimentos que coletei e minha própria observação participante revelam o tango 

como uma dança de alternância e recriação de saberes e poderes nas relações, ressignificando 

não apenas gênero e sexualidade, mas também perpassando a relações intergeracionais e 

étnicas. 

 O detentor do domínio na dança muitas vezes é implícito e aparece muito intercalado 

nas relações do tango. Além da mobilidade de poderes entre homens e mulheres, durante a 

mirada, o convite e o bailar, a dança apresenta também uma maneira de canalizar, expressar e 

extravasar tensões, conflitos e disputas ocultas. A variação de conhecimento e poder vai 

depender das diferentes idades, nacionalidades e experiência na dança. A princípio parece ter 

mais oportunidades no tango quem apresenta os critérios de: beleza, juventude e maior nível 

técnico, mas essas relações variam de milonga a milonga e dependendo do país também, além 

de estarem sendo ressignificadas com o tempo. 

 O baile do tango é um exercício de encontros entre alteridades, onde se cruzam 

corpos de diferentes idades, pesos, alturas, gêneros e nacionalidades. É preciso ver o outro, 

respeitá-lo e senti-lo, para que ocorra a dança, e para que haja a relação e a troca no ritual. A 

milonga acolhe as diferenças.  

 

 
Figuras 21 e 22 - Encontro de gerações na Plaza del Entrevero, en Montevidéu. Foto: Cristiana Felippe. 
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Saberes e poderes permeiam toda a experiência do ritual do baile. Ter mais técnica e o 

maior tempo frequentando aulas e milongas pode ser traduzido como ser mais desejado (a) na 

pista, mas não é fundamental, porque muitas vezes quem não tem tanta experiência, mas se 

entrega na dança e baila no ritmo pode ter um bom desempenho. Nos saberes do tango, 

frequentar as aulas dos mestres das academias de dança é algo propagado mais porque 

funcionaria como rito de passagem para aprender, além da técnica, os códigos de conduta 

dentro do salão. 

 A tensão constituiu-se um termo que define as relações de gênero e geração. O 

conflito intergeracional aparece, por exemplo, quando alguns homens mais velhos criticam o 

jeito de bailar dos mais novos. Outros, tentam exercer sua virilidade, ensinando as meninas 

mais jovens iniciantes e turistas, prática que não é considerada correta durante o baile, onde 

deve-se apenas usufruir o abraço sem palavras ou ensinamentos. 

 Na relação de gênero, a tensão pode ocorrer de diversas formas. Na conversas das 

mesas e principalmente nas aulas de tango, vê-se muitas mulheres culpando os homens pelos 

erros cometidos e pelo insucesso na dança e o contrário também acontece - de cavalheiros 

reclamando que certas moças atrapalharam o seu desempenho.   

 Entre os que são casados ou namorados, alguns às vezes também acabam 

esquecendo-se do prazer da dança a dois e brigando ou criticando o parceiro(a) por ser o/a 

responsável pelos equívocos nos passos. O tango, nesse caso, acaba refletindo as fragilidades 

do casal na vida real. Em algumas ocasiões, nem usam palavras, mas o gestual empregado e a 

própria dança mais dura e sem flexibilidade, dá indícios de competitividade e falta de 

parceria. 

 Dentro do conflito de gênero e intergeracional, a desvalorização da maturidade e da 

velhice aparece nas narrações de algumas senhoras. Elas se queixam de que bailavam com 

homens (hoje senhores) que não as tiram mais para dançar, porque “só querem saber de se 

exibir para as novatas”, disse uma senhora brasileira. Outra paulista comentou que “os velhos 

gostam de se sentir provedores”. A análise desse comportamento pode ser feita, com David 

Le Breton, que considera que a velhice marca desigualmente no juizo social, a mulher e o 

homem: 

 
A mulher idosa perde socialmente uma sedução que ela devia 
essencialmente ao seu frescor, à sua vitalidade, à sua juventude. O homem 
pode ganhar com o tempo uma força de sedução crescente, portanto se 
valoriza nele a energia, a experiência, a maturidade (2011, p. 233). 
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 Uma senhora argentina me relatou que os homens mais jovens muitas vezes gostam 

de dançar com as senhoras para ganhar experência, mas depois que aprendem alguns deixam 

de convidá-las. Por outro lado, os senhores também são, outras vezes, rechaçados, porque há 

jovens que me confessaram gostar de bailar somente com homens da sua faixa etária e 

observei algumas portenhas recusando os mais velhos em milongas de rua, onde eles acabam 

tendo vez apenas com estrangeiras. “Eu não curto os de cabelo branco, quero os da minha 

idade”. 

 O baile, segundo alguns relatos, apresenta momentos em que o envelhecimento é 

desvalorizado tanto em mulheres quanto em homens. Para analisar esse comportamento 

observado na milonga, dialogo com Breton. Ele avalia que atualmente os homens não 

envelhecem mais com o sentimento de seguir sua marcha natural, que os conduzia a um maior 

reconhecimento social: "o homem da modernidade combate permanentemente todos os traços 

de sua idade, e teme envelhecer com medo de perder sua posição profissional e de não mais 

encontrar emprego ou perder seu lugar no campo de comunicação" (2011, p.  227). 

 Os depoimentos colhidos em campo sinalizam que a relação de gênero e geração 

apresenta algumas pequenas variações entre os países, levando em conta o período analisado e 

as milongas escolhidas. A partir das observações realizadas nas três localidades classifico 

como as diferentes faixas etárias se organizam e se hierarquizam de forma heterogênea, 

mesmo apresentando as experiências básicas em comum: 

 

Em São Paulo: quando se vê um jovem dançando com uma senhora, geralmente está 

recebendo em troca remuneração (como foi relatado no capítulo 2). Elas ou vão a bailes nos 

quais pagam R$3,50 por cada música bailada ou contratam o rapaz por uma noite, algumas 

vezes dividindo com amigas. As mais velhas com bom nível técnico e maior experiência na 

dança acabam tendo mais chance de serem tiradas para dançar sem terem que pagar. Fazer 

amizades durante as aulas pode ser uma boa forma de garantir uma dança nas práticas. Os 

homens idosos tiram as mais jovens para dançar mesmo que estejam iniciando, porque 

sentem-se importantes ensinando. Há jovens, no entanto, nas milongas de público na faixa dos 

20 a 40 anos, que costumam recusar dançar com os mais idosos, principalmente se não forem 

ágeis. Homens dançando com homens são raros, mas aparecem nas milongas mais jovens. 

Mulheres com mulheres vi apenas no tango de rua. 
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 Em Montevidéu: vi senhores dançando com jovens, mas não vi muitos jovens 

convidando senhoras; eles dançavam mais entre eles. As senhoras bailavam também com 

homens da mesma idade. Não constatei a presença de personal. Vi homens bailando com 

homens e mulheres com mulheres apenas nas milongas de rua.  

Em Buenos Aires: talvez por ser o local com maior número de milongas e diversidade 

delas, as idosas têm mais chance de bailar a noite toda. Foi a cidade em que constatei o maior 

número de senhoras,  mesmo sem personal, dançando com mais jovens, embora eles ainda 

bailem mais com as de faixa etária próxima. Aparecem, assim como em Montevidéo, muitos 

velhos querendo ensinar as mocinhas, especialmente as estrangeiras, nos bailes como o tango 

de rua. Vi homens dançando com homens tanto nos tangos de rua quanto nos de salão, mas 

nenhuma dança entre mulheres. 

 Embora apareçam algumas desigualdades no tango, verificadas no comportamento 

dos milongueiros ao seleccionar o par (privilegiando critérios como beleza, nível técnico, 

juventude e nacionalidade), a milonga é também um espaço bastante democrático onde 

pessoas de diferentes idades (dos 20 anos aos 90 anos) relacionam-se no mesmo ambiente. O 

tangueiros quebram assim algumas convenções sociais que incitam a divisão de lugares 

demarcados para velhos separados dos de jovens.  Mesmo apresentando objetivos individuais, 

trocam entre si a experiência comum do prazer pela dança. 

 As próprias mulheres idosas entrevistadas, de forma geral, apesar das diferenças, 

relatam que sentem-se mais jovens e bonitas durante a milonga. Observa-se que a maioria 

também utiliza sua experiência na milonga e na vida a seu favor. Segundo a autora Marta 

Savigliano, o papel feminino no tango está longe de ser passivo. Utilizando uma narradora 

etnográfica denominada Elvira Diaz, na análise da obra de Julio Cortázar, a autora observa o 

poder e a sensualidade na dança, que ultrapassam o que dita o tempo regrado da vida 

cotidiana: 

 
O ambiente a milonga é assim carregado com uma sensualidade feminina 
que está além dos parâmetros da vida cotidiana e as mulheres que se exibem 
gostam disso. É uma prática do prazer. Na milonga, elas não só tem a 
escolha de expor publicamente as formas de seu corpo como uma estética 
que desafia os parâmetros de idade comumente aceitos e seus 
correspondentes juizos éticos (como em só as putas de vestem assim), mas 
essa prática também afirma sua capacidade de competir com as estratégias 
de sedução das milongueiras mais jovens. Nas milongas, as mulheres mais 
maduras ainda valem. Corpos femininos cheios, ossudos ou fora de forma 
não precisam ser escondidos porque o que importa é a confiança com que a 
milongueira move o seu corpo. Assim, na milonga, um corpo que seria 
grotesco em outras situações se torna belo pela maneira como se envolve no 
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tango. Ela deve ser leve mas estar inteiramente “presente”, investindo 
esforço nos braços e impulso nas pernas; espera-se que esteja atenta, seja 
rápida em responder às marcas, e que entregue seu peso ao parceiro, mas que 
não perca facilmente o equilíbrio. O momento decisivo do  julgamento da 
beleza da milongueira está no movimento, não na pose estática como no caso 
das modelos fotográficas ou de moda (SAVIGLIANO, 2000, p. 108).  

Por outro lado, se as mulheres ressaltam a sensualidade no baile, os homens, fazem 

questão de parecer-se com o compadrito das origens do tango (descrito no capítulo 1), 

segundo o autor Jeffrey Tobin: 

Os machos portenhos choram o desaparecimento de uma masculinidade mais 
verdadeira, de uma classe inferior e mais obscura, dos subúrbios de Buenos 
Aires, da virada do século, (…) quando buscam um modelo de 
masculinidade, olham para baixo, para as margens rurais e suburbanas, ou 
para cima, para o núcleo cosmopolita do sistema mundial. (…) evitam 
mencionar assuntos corriqueiros como existência de mulher, crianças e 
empregos regulares, isso pode ser para facilitar suas performances de 
masculinidade milongueira. (...) é possível manter frágil ilusão de que é um 
compadrito  (TOBIN, 1999,  p. 313 e 315). 

 A divisão de gênero e os saberes e poderes do tango perpassam vários caminhos, 

começando pelos próprios corpos levemente tensionados para receber e responder ao estímulo 

do parceiro. A milonga passa por trocas de poder, pelo conflito de gênero, intergeracional e, 

em alguns casos, até étnico (na preferência por dançar com nativos argentinos ou o contrário, 

de nativos preferindo estrangeiras). As observações também apontam que quando há 

competitividade, inveja, raiva, nervoso, medo e todo o tipo de emoções, essas acabam sendo 

canalizados na própria dança. 

 A partir dessas observações, verifica-se que o baile de tango de salão apresenta 

códigos e marcadores sociais específicos, numa dinâmica de representações de gênero que 

alternam relações múltiplas e em diferentes níveis de poder, nas quais umas apóiam-se ou 

contestam-se sobre as outras, avaliadas a partir dos autores Strathern e Focault. Na dança, na 

qual, a princípio, o homem lidera o movimento feminino, a corporeidade dita feminina 

ressignifica as relações de gênero e sexualidade, construindo novos saberes e poderes, a partir 

principalmente da força gestual da mirada e da própria dança em si. 

 A milonga muitas vezes reproduz a “coreografia de interação” (Le BRETON, 2009) 

do gestual e das relações fora do próprio baile, como a hegemonia masculina e a 

invisibilidade feminina, com passos e normas rígidos e repetitivos a serem seguidos. No 

entanto, ao mesmo tempo seus atores são agentes capazes de ir muito além de passos 

mecânicos, mostram a capacidade de subversão e criação, ressignificando poderes e trazendo 
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novas formas de sociabilidade, em que não há espaços divisórios ou fronteiras entre homens e 

mulheres, entre jovens e velhos ou entre diferentes nacionalidades, porque todos relacionam-

se entre si no mesmo ambiente em busca de sociabilidade e ao mesmo tempo de sua liberdade 

e capacidade de expressão.  

 

          
Figuras 23 e 24 - Trocas corporais e afetivas no potencial de criação da dança. Foto: Dionízio Felippe 

 

3.3 Libertango: a ressignificação feminina 
 

 O tango, de forma geral, tem aparecido na história oficial como um saber masculino, 

segundo a pesquisa bibiliográfica desenvolvida, acompanhada de relatos de frequentadores. 

Bailado entre homens no cais do porto e depois ensinado dentro das famílias e das escolas por 

eles. Os “caciques” ou chefes do que chamo de “clãs” tangueiros sempre foram os homens, 

segundo revelam as narrativas sobre as origens dessa dança. Começaram a dançar entre eles, 

levaram a dança para os prostíbulos, depois ao longo do tempo para dentro de suas casas, nas 

quais pais, tios e primos ensinavam as moças de família, que só poderiam ir acompanhadas 

nos bailes. Eles criaram as casas de baile e também as escolas de tango, como descrito no 

capítulo 2. 

 No entanto, essa hegemonia foi aos poucos transformando-se. As mulheres sempre 

estiveram presentes, mas apareciam como coadjuvantes, no cenário histórico do tango. Aos 

poucos, no entanto, foram marcando mais presença. No início, as aulas eram apenas com 

homens ou com casais, no qual a mulher aparecia mais como colaboradora. Quando a parceria 
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acabava, as dançarinas ou professoras ficavam sem trabalho ou dependiam obrigatoriamente 

de arranjar outras parcerias masculinas. Nas últimas três décadas no entanto, muitas mulheres 

começaram também a aprender os passos do cavalheiro para continuar a exercer sua profissão 

(como relatado no capítulo 2).  

 Verifica-se que a prática acaba sendo, até hoje, mal vista por alguns professores e 

dançarinos que preferem perpetuar que somente um homem é capaz de ensinar bem a 

condução para um cavalheiro e também para a moça, porque eles podem bailar com ela para 

que sinta como deve ser. Avalio que essa parece ser uma forma de garantir a hegemonia 

masculina no ensino, embora não seja reconhecida como tal por eles. 

 Uma professora universitária portenha e frequentadora de milongas de Buenos Aires 

entrevistada em julho de 2014 acredita que o baile reflete os problemas de gênero que existem 

na vida:  

 
Há homens que não querem que as mulheres saiam deste lugar de 
dependentes. Existe muito clichê ou frase feita de que a mulher tem que 
seguir o homem, que ele é o cabeça. Mas na verdade, o homem tem que 
saber me esperar, eu mostro naquele momento que estou tomando o meu 
espaço, mas tem alguns que não aceitam e querem impor o jeito deles, até 
ficar ensinando no meio do baile.  

 

  No entanto, apesar dos obstáculos, a atuação das mulheres no tango tem sido cada 

vez mais diversificada e elas estão buscando mostrar o seu valor na propagação desse 

patrimônio histórico. A pesquisa encontrou maior protagonismo feminino, nos últimos anos, 

em todos os países observados. Além de professoras e tangueiras profissionais de shows, 

excursionando por todo o mundo, também estão ocupando espaços como organizadoras de 

milongas e donas de salões e escolas de dança, nos três países.  

 No processo de ressignificação de comportamentos dentro do tango, ao longo das 

últimas décadas, observa-se, por meio dos relatos das tangueiras por mim entrevistadas, que 

as mulheres, ao mesmo tempo que querem sentir-se parte da comunidade, têm buscado 

principalmente maior autoestima e liberdade. Segundo as  minhas observações, o tango 

possibilita uma prática de pertencimento ao grupo, com o exercício da autonomia. Para 

compreender esse sentimento, dialogo com a filósofa espanhola Victoria Camps, sobre o 

governo das emoções e a necessidade de pertencimento a um grupo: 

 

Efetivamente é mais fácil receber ordens ou que nos digam como tem que ser, 
que ter que dizer a nós mesmos. (...) Por outro lado, o individualismo tem 
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feito perder de vista que os indivíduos necessitam uns dos outros (CAMPS, 
2012, p. 235). 

 

 Dentro dessa busca por liberdade, se antes as mulheres só chegavam acompanhadas 

(de familiares, amigos ou companheiros), atualmente as milongueiras vão e voltam sozinhas 

aos bailes, dançando o quanto querem e com quem desejam, sem o menor constrangimento. 

Pode parecer algo simples e já esperado, mas ouvi relatos entre amigas não-milongueiras (na 

faixa dos 30-50 anos), que admiravam as mulheres que iam sozinhas aos bailes noturnos, 

porque elas gostariam de ter essa mesma coragem para sair à noite. Mesmo estando solteiras, 

preferiam sempre ter alguma companhia para curtir a vida noturna em São Paulo. 

 Durante a pesquisa, percebi, no entanto, que essa liberdade de ir-e-vir é desfrutada 

principalmente pelas mais jovens e pelas mais velhas que tinham carros ou melhor condição 

financeira. Em uma das milongas durante o período da tarde, no centro da cidade, El 

Arranque, as senhoras por volta de 80 anos relataram que gostariam de dançar mais à noite, 

mas ficavam com medo de irem sozinhas e também não tinham transporte fácil para voltar 

depois para casa: “Eu venho aqui para encontrar com outras amigas, de trem ou de ônibus. 

Gosto de dançar aqui porque é de dia, à noite tem muita insegurança, tenho medo”, disse Sara 

Villarreal, 80 anos, entrevistada em julho de 2014 durante o baile.  

 Os relatos da pesquisa de campo mostram que essas mulheres milongueiras, desde as 

origens do tango, têm desafiado movimentar-se além do limite e espaço doméstico, 

estabelecido ao feminino. Verifica-se que elas, ao saírem sozinhas, elegem seus parceiros, 

apropriam-se de seus corpos, buscando o seu próprio prazer e a sua liberdade. 

 Para a autora Victoria Camps, a liberdade é uma conquista individual e está 

relacionada à construcão de uma identidade própria, não somente coletiva nem dependente do 

grupo, mas com o autogoverno da própria vida: 

  
Ser livre  não é somente poder eleger entre distintas opções, mas ser capaz  
de autogovernar-se. É dizer, ser capaz de cultivar uma identidade própria: 
eleger uma forma de viver e confiar no poder de desenvolvê-la. É certo que 
esse exercício da liberdade que consiste em eleger por si mesmo e dar valor 
à própria escolha é hoje deficiente, mas não é somente na vida das mulheres, 
mas também na dos homens (Ibidem, p. 231-232). 

 

 Para conquistar esse prazer e essa liberdade, mulheres e homens passam pela 

complexidade dos vínculos, encontros e parcerias, na troca das emoções do baile.  

 



 

   

155 
 

 
Figura 25 - Calçadão Avenida Paulista em São Paulo: corpos-narradores de uma história de afetos 
Foto: Facebook TNR. 
 

3.3.1 Dos sentimentos contraditórios do baile 
 

 A partir da observação frequente da corporeidade nas diferentes milongas, infere-se 

que o baile é imbricado de elementos e emoções contraditórias. As principais observadas 

foram: sensualidade exarcebada x erotismo proibido; comprometimento x solidão; 

instropecção x exibicionismo; intimidade x desapego; dependência x autonomia. O que 

denomino de corpo-narrador de afetos e desencontros pode apresentar emoções que, muitas 

vezes, se tenta esconder com as palavras.  A esse respeito, o professor de tango Rodolfo 

Dinzel, ao narrar sua trajetória na dança em parceria com sua esposa Glória Dinzel, avalia que 

a pessoa expressa quem é quando baila:  

   
o caráter do indivíduo sempre aflora no movimento. Sua personalidade, seu 
modo de ser, sua maneira de entender a vida, sua maneira de vincular-se. O 
problema é que, às vezes, nos custa fazer essa leitura. Porque tem uma coisa 
que é certa: com a palavra podemos mentir, com o movimento não.  
(GUERRI e TORONCHIK, 2012, p. 53) 
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 Ao mesmo tempo que o tango é exaltado e propagado mundialmente por sua 

sensualidade, vendido quase como dança exótica, sinônimo de desejo e paixão, verifica-se um 

erotismo velado e proibido, tanto nos bailes quanto nas escolas.  Nas aulas, mesmo com a 

aprendizagem sendo realizada muitas vezes com corpos muito próximos (como no caso dos 

ganchos com as pernas), procura-se usar mais termos técnicos, para manter-se o respeito na 

aula, quase como se tratassem de corpos assexuados.  

 

 A autora Juliana Neves Gomes, no entanto, ressalta que “a dança tem o corpo como 

seu instrumento que é também suporte da sexualidade”. Segundo ela:  

 
o cheiro físico do bailarino exercitado, a proximidade e o contao direto entre 
os corpos que transpiram, a entrega por inteiro, confiante ou controlada do 
corpo. (…) a sexualidade é elemento central das relações que os bailarinos 
estabelecem com os seus corpos e com os corpos dos outros que, para além 
de serem experimentados na dança, entre pares, despertam também o desejo 
do espectador (GOMES, 2010, p. 217). 

 

 Sobre gênero e sexualidade na dança, Judith Hanna afirma que bailar estimula a 

fantasia sexual representada para além da troca entre executante da dança e plateia: 

 
a dança  pode compreender  todas as emoções e pensamentos humanos em 
alguma transformação. Através do exercício e prática da dança, um 
indivíduo dispõe do poder de disciplinar os cotidianos nos movimentos 
instintivos e culturalmente modelados do corpo (HANNA, 1999, p. 28-29). 

 

 Tanto nas academias da dança quanto nos salões de baile, avalio que há olhos 

vigilantes dos professores, organizadores e frequentadores para checar se os códigos estão 

sendo cumpridos e se não há nenhun abuso de uma dança excessivamente colada e mais 

sexualizada, se há vestimentas impróprias e ficam até observando os casais que saem juntos 

da milonga.  

 Na década de 1950, por exemplo, alguns bailes mais familiares não permitiam 

bochechas coladas, gestual hoje normatizado. As famílias não deixavam nem as moças 

bailarem com homens que fizessem muitos ganchos boleios ou movimentos de pernas 

considerados mais sexaulizados .  
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Figura 26 - Círculo do abraço quebra a linearidade do vai-e-vem cotidiano. Foto: Dionízio Felippe (2015) 

  

Atualmente, fazem parte do gestual permitido na milonga os rostos e corpos colados 

na parte superior (o que se traduz por intimidade aceita). Os beijos, dentro da milonga, não 

são permitidos, nem nenhuma forma de carícia como alisar o corpo se não fizer parte do 

gestual típico da dança.  

 Não cheguei a presenciar, mas ouvi que antigamente casais eram até convidados a 

sair de alguns bailes portenhos, por estarem desrespeitando os códigos, com beijos durante a 

dança ou gestos considerados muito erotizados. De certa forma, verifica-se, mesmo que 

ninguém fale claramente a respeito, uma espécie de zona transgressora e de perigo no tango 
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que precisa ser combatida, como se houvesse ainda um resquício daquele olhar que 

considerava a dança lasciva e demoníaca no século XIX.  

 Durante as práticas de tango e aulas, alguns homens acabam incorporando o 

personagem do varão sedutor e galanteador latino, cheio de charme como se fizesse parte 

despertar a fantasia e o desejo feminino. Entre as práticas presenciadas e relatos de alunas dos 

três países é possível ver que alguns extrapolam os limites da aula e acabam forçando, por 

exemplo, aproximar demais o rosto para forçar um beijo ou passar a mão deslizando 

explicitamente em partes do corpo da aluna como as pernas, em situações sem necessidade, 

com o pretexto de ensino da técnica. Muitos acabam  ainda oferecendo aulas particulares que 

acabam transformando-se em encontros. 

 Sabe-se que a dança envolve sensualidade e pode provocar desejos de encontros 

depois da milonga, mas o comportamento da comunidade é quase como se fizesse de conta 

que o desejo e a sexualidade não existem na dança. Essa ausência de gestos eróticos fora da 

pista contrasta com a sensualidade do baile, que aos olhos de quem vai pela primeira vez é um 

local de desejo e atração. 

 Dados colhidos informalmente em campo mostram que a maioria dos tangueiros tem 

ou já teve algum envolvimento com pessoas do baile. Entretanto, os casais formados durante a 

milonga não se beijam ou saem juntos do salão mesmo que ambos sejam solteiros, com uma 

espécie de medo dos olhares panópticos-vigilantes dos outros tangueiros. 

 Nas décadas de 1940 e 1950, conta-se que as mulheres da milonga eram classificadas 

em decentes de família ou aquelas fáceis que não eram prostitutas mas estavam dispostas a ter 

relações sexuais sem compromisso. Ainda hoje, embora não hajam essas designações, muitas 

mulheres ainda escondem seu relacionamentos com homens da milonga. Constata-se que 

parece ser uma forma de garantir que, se o relacionamento não virar compromisso, 

continuarão a ser desejadas e tiradas para dançar nos bailes. O mesmo ocorre também entre os 

homens, que não comentam nem entre amigos com quem estão saindo.  

 Entre os relatos de histórias de casais formados na milonga, verifiquei que 

normalmente os homens em casos de desentendimentos amorosos costumam não sacar suas 

ex-parceiras mais, porque não se comportaram como eles imaginavam. Uma professora de 

tango, certa vez, me contou em São Paulo que um argentino a convidou para irem juntos a 

uma milonga e, quando ele foi ao banheiro, um rapaz que bailava bem a chamou para dançar.  

Na volta à mesa, ao vê-la dançando com outro simplesmente foi embora e a largou sozinha na 

milonga, mesmo eles não tendo nenhum compromisso.  
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 Sobre esse assunto, algumas mulheres descreveram também, em São Paulo, que há 

casos nos quais as damas não são mais tiradas para dançar, mesmo por cavalheiros que 

adoravam bailar com elas, apenas porque recusaram um convite ou não aceitaram “praticar” 

com eles fora das academias e salões.  

 Uma professora universitária portenha, frequentadora dos bailes em Buenos Aires, 

entrevistada em julho de 2014, acredita que a milonga não é um local para namoros e 

casamentos e frisa que há muito ciúmes nesse ambiente: 

 

Muitas mulheres mais velhas buscam o tango depois de separadas, mas não 
são bons lugares para quem está sozinho e quer um relacionamento sério. As 
relações são tão rápidas quanto uma tanda. Saem uma ou duas vezes e não 
mais. 

 

 Apesar de narrações como a da professora, verifica-se também que tem havido a 

formação de muitos casais fixos de namorados e casados. Em São Paulo, uma destas parcerias 

bem sucedidas, iniciadas dentro de um convite no baile, resultou na abertura de uma escola de 

tango. Entretanto, é fato que há também muitos relacionamentos passageiros e, assim como os 

casos relatados, muitas vezes ainda há alguns homens que hoje parecem reproduzir o 

comportamento masculino do século XIX.  

  Sobre o comprometimento e o romantismo nas relações entre tangueiros, outra 

senhora uruguaia me disse que os homens locais acabam sendo mais românticos para as 

estrangeiras e fazendo até “juras e declarações de amor, apenas porque sabem que elas vão 

embora, e não atrapalharão suas milongas”. 

 Em Buenos Aires, turistas desavisadas devem saber que há situações implícitas que 

remetem à prática sexual. Propor um café não quer dizer beber desta bebida apenas e bater 

papo, mas sair já com terceiras intenções, uma insinuação para mais intimidade. Em minhas 

observações constatei também que uma mulher pedir carona ou aceitar alguém que lhe 

ofereça carona é muito mal visto, porque já é considerado que ela quer algo mais com esse 

homem, mesmo que sejam do mesmo grupo, como colegas de uma aula de tango ou de 

trabalho.  

  A presente pesquisadora passou por algumas dessas situações e estranhou, porque 

em São Paulo essa associação não é feita. Várias vezes tomei café com amigos sem que isso 

se caracterizasse um encontro com finalidade sexual. E, na minha percepção, a cultura da 

carona está cada vez mais crescendo na capital paulista, inclusive com o uso de aplicativos 
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que estimulam esta prática, até como forma de sobrevivência numa cidade com tantos 

problemas de mobilidade. A situação é relatada no diário de campo de julho de 2014: 

  
Não vi nada de errado em perguntar aos alunos com os quais eu havia feito 
uma aula de tango e depois frequentado uma pizzada se algum deles ia por 
acaso estava de carro e ia para a minha localização. Percebi os olhares 
estranhos de todos, especialmente do professor que não conseguiu disfarçar, 
inclusive me perguntando na frente do aluno dele se eu tinha certeza disso. 
Eu só pensava que estava economizando uma passagem, que estaria mais 
segura com um conhecido de aula do que ficando sozinha esperando no 
ponto e fui muito de boa, sem ligar para o que pensavam.  

 

 Em Montevidéu não constatei esse comportamento de Buenos Aires. Em uma 

situação, um senhor que conheci na milonga de rua me ofereceu carona para ir a outro baile 

de salão quando mencionei que ia tomar um taxi até lá. Confesso que, pensando nos 

portenhos, fiquei confusa se deveria aceitar, mas ele disse que iria com outra amiga da 

milonga. Como não a via, acabei recusando. Depois, por coincidência, perguntei para essa 

mesma amiga dele onde passava o taxi e ela também ofereceu a carona; aí nao tive como não 

aceitar e pedi desculpas pelo mal-entendido. Mas infelizmente, em outros países, a carona nao 

era bem interpretada. Nesse caso também foram muito gentis e até conversamos e bailamos na 

outra milonga. 

 O erotismo também é outro tema tabu no tango. Durante a coleta de dados, cheguei a 

ouvir de três mulheres de diferentes faixas etárias, 25, 50 e 60 anos, quase cochichando para 

mim, que já haviam sentido algumas vezes que certos passos mexem com a sexualidade de 

alguns homens, principalmente os mais jovens e alunos iniciantes. Eles não conseguem 

esconder sua atração, o que pode até gerar algumas situações constrangedoras: “eu tive que 

parar uma dança uma vez, porque fiquei sem graça, menti que estava com muita vontade de ir 

ao banheiro, porque senti que o rapaz estava tendo uma ereção”; “já aconteceu comigo 

também, e foi meio chato, mas depois esqueci e outras vezes a gente dançou de boa”; 

“aconteceu quando um moço bem novinho dançou comigo pela primeira vez, acho que ele 

ainda está descobrindo a sexualidade dele”. 

 Sobre a questão da separação entre dança e sexualidade, há os que vivem a emoção 

de romance apenas durante a dança e, mesmo com grande afinidade com a outra pessoa, 

tratam-se apenas como parceiros de baile, com respeito e admiração. Certa vez, ouvi de um 

senhor argentino, de 60 anos, entrevistado informalmente em um café em Buenos Aires, que 
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ele há seis anos tinha uma parceira no tango que não era sua esposa, mas por quem ele 

confessou guardar imenso desejo e atração: 

 
Há entre nós muitas afinidade. É maravilhoso o que sentimos, mas já 
conversamos sobre isso e resolvemos canalizar essa paixão somente na 
dança. Nosso tango expressa uma carga de tensão e força que talvez não 
existiria se tivéssemos ido além.  

 

 Sobre gênero e sexualidade na dança, Judith Lynne Hanna afirma que em toda a 

parte do mundo encontramos danças afrodisíacas tanto lícitas quanto ilícitas, cujo propósito 

varia de estimular a seleção do/a compaheiro/a e a procriação até a convidar para a 

prostituição: 

  

A dança é encaixada na sanção divina para o sexo e a fantasia erótica, no 
papel sexual que se caracteriza nos ritos de passagem, nas metáforas do 
movimento desse mesmo modelo de papel e no ensinamento do sexo por 
meio da dança. Essa forma expressiva é também um meio de modular a 
representação do papel sexual a fim de manter dentro dos limites figuras de 
autoridade. Assim, a dança parodia e pacifica o poderoso e o sem poder em 
diferentes esferas da vida, sugerindo mesmo a inversão de papéis. Além 
disso, a dança pode ser uma forma de sublimação sexual (HANNA, 1999, p. 
18). 

 

 A milonga é a margem entre o público e o privado, o individual e o coletivo, a 

dependência e a autonomia. É o local de grande intimidade e ao mesmo tempo de total 

desapego. Para Sônia Abadi (2011):  “a milonga é o refúgio perfeito para os que oscilam entre 

dois medos contraditórios e igualmente intensos: o medo da solidão e o medo do 

compromisso”. Segundo a autora, em tempos de encontros virtuais, o tango oferece a 

oportunidade de um encontro real, ao mesmo tempo que um espaço para viver diversas 

experiências emocionais, sensuais e artísticas.  

 Avalio que, por alguns minutos, na dança a dois, quando há entrega, os corpos 

contam segredos um ao outro que só aquele casal saberá e manterá em sigilo. Essa é a beleza 

do encontro envolvido, segundo as observações participantes realizadas nas milongas.  
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Figura 27 - Jovens paulistas revivem as origens do tango. Foto: Diionízio Felippe (2015) 

 

Naquele momento, podem sentir-se e vivenciar a dança como dois amantes apaixonados, 

porque o baile permite isso. Entretando, fora dali, os códigos são outros.  

 O entrar e sair do baile é passar do comprometimento com o parceiro ao completo 

desapego. Há relatos de pessoas que nem cumprimentam-se na rua, principalmente se 

estiverem acompanhados de parceiros da vida real (namorado/a ou marido/esposa) fora da 

milonga. Por outro lado, no que os frequentadores chamam de “magia do tango”, há encontros 
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incríveis e apaixonados, sem se trocar uma única palavra, como conta uma artista plástica, de 

77 anos, frequentadora da milonga El Arranque: 

 
Passei a dançar com homens que eu jamais deixaria se aproximarem de mim 
se não soubessem bailar. Homens de um nível social bem mais baixo que o 
meu, às vezes até com falhas nos dentes, mas me encantava, me apaixonava 
por eles na dança. Muitos já até morreram e eu nunca nem soube o nome, 
embora tivesse bailado com eles durante anos. O encontro acontece somente 
aqui e só ficava sabendo que haviam morrido muito tempo depois porque 
não os via nas milongas. 

 

 O tango é também a arte do esquecer tudo ao redor e dançar somente para si e para o 

parceiro, ao mesmo tempo em que significa apresentar-se em público. Nas observações que 

realizei em campo, fica claro que alguns aderem à introspecção, enquanto outros acabam 

privilegiando o exibicionismo como se estivessem num palco, ao invés de sentir a parceria e a 

busca do vínculo.  

 

 
Figura 28 - Encontros ao ar livre reativam capacidades sensoriais nas grandes cidades. Praça Liber Siregne, 
Montevidéu. Foto: Cristiana Felippe. 
  

Verifica-se ainda que o momento da dança prevê dependência e autonomia. Homens 

e mulheres não bailam se não estiverem dispostos a uma parceria naquele momento. A partir 

de todos os dados colhidos e analisados, avalio que muito além da imagem de um condutor e 

um conduzido, a dança do tango é um diálogo e uma história produzida em conjunto por dois 
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corpos-narradores. Verifica-se que a mulher não atua apenas como “sombra” no tango, mas 

também deixa sua marca. Para que haja dança, ela precisa impor uma certa resistência, passar 

sua força e energia para ser sentida pelo parceiro, propondo também a continuidade do passo.  

 

3.3.2 Dádiva e mana-hau do tango 
  

 Apesar de emanar tantas emoções, afetos e sentimentos aparentemente 

contraditórios, para muitos, o tango é uma forma de paixão e de autoconhecimento 

libertadora. Como infere-se no trecho a seguir, contado pela professora argentina Eladia 

Córdoba, de 38 anos, em julho de 2014, em uma entrevista em um café portenho: 

 

Eu me enamorei do tango perdidamente [enquanto fala, emociona-se e seus 
olhos lacrimejam]. Primeiro porque sou do interior. Um velho milongueiro 
me disse que eu havia devorado a cultura do tango com uma velocidade 
faminta. Eu me doava com todo o corpo. Bailei com todos os velhos 
milongueiros e me apaixonei por essa transmissão. Tive um pai muito 
ausente, encontrei proteção paternal nesse abraço (milongueiro). É muito 
sensível e me faz sentir protegida. Claro que pode vir a atração… Alguns me 
protegiam e ao mesmo tempo me emocionavam tanto que eu confundia as 
coisas… talvez porque eu já estava mais sensível e predisposta.  

 

  A tangueira Susana Miller também descreve em seu site pessoal152 que é apaixonada 

pelo tango pela riqueza íntima e musical do seu abraço: 

 

pelo poder espiritual que se desprende quando aceita a sua vulnerabilidade. 
O tango foi revelador para mim, eu acreditava que tinha uma capacidade de 
entrega maior que a real e me deparei com o fato que tenho medo do outro 
sexo. Mais tarde compreendi que isso não passa somente com as mulheres, 
mas também com os homens. Bailar tango me deu a possibilidade de 
manejar aquelas emoções que não me faziam feliz (e não somente nas 
relações com os homens). Deu-me a alegria de desfrutar do diálogo corporal 
sincero, como nenhuma outra dança, pelo compromisso corporal e espiritual 
ao que se expõe. Foi e ainda é balsâmico para a minha alma.  
 

 Para a professora de tango e socióloga sueca Margareta Westergard, bailar na 

milonga traz o efeito de tirar a fadiga e uma sensação completa de relaxamento: 

 

Dançar o tango cria uma nova energia. Uma mulher pode encontrar descanso 
e paz na dança  quando ela permite ser absorvida pela música e a 
comunicação com o parceiro. O efeito pode ser o mesmo de quando você 
medita (WESTERGARD, 2012, p. 129.) 

                                                        
152 Disponível em : http://www.susanamiller.com.ar/, acessado em 20/04/2015. 

http://www.susanamiller.com.ar/
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 Essa sensação libertadora e de bem estar tanto físico quanto psíquico relatada foi 

uma descrição recorrente em todos os relatos colhidos em campo, tanto com mulheres quanto 

com homens tangueiros, sendo que a maioria deles recorria a termos religiosos ou mágicos 

para explicar o que sentiam ao bailar, usando palavras como: alma, espírito, energia, êxtase, 

sagrado, mistério, alquimia e magia.  

 A coleta dessas expressões em diferentes depoimentos revela que estão associadas 

principalmente à sensação de prazer e liberdade. Avalio que para muitos tangueiros as trocas 

afetivas e corporais proporcionadas no momento da dança são tão intensas que podem quebrar 

com as inquietações do cotidiano e levar a um momento especial de ressignificação de si e do 

seu espaço. Para analisar os dados obtidos desse sentimento, a presente pesquisa dialoga com 

os ritos de doação de oferendas das sociedades primitivas estudadas por Marcel Mauss.  

 Em sua obra “Ensaio sobre a dádiva”, o autor apresenta que nas cerimônias não se 

praticava o dar-receber-retribuir (descrito no capítulo 1) apenas com bens e riquezas (como 

colares, braceletes, objetos raros e até mulheres), mas “antes de tudo, amabilidades” 

(MAUSS, 2007, p. 191). E ele cita a dança como um desses meios. Dar alguma( coisa a 

alguém significava doar algo de si, o que geraria a retribuição seria o fato do outro estar 

recebendo uma parte da essência de quem o presenteou com a dádiva.   

 A oferta viria com o chamado hau (o espírito da coisa) dada ou o mana (sua força 

mágica espiritual). Mauss (2007, p. 194) afirma ainda que “uma parte considerável de nossa 

moral e de nossa própria vida permanece estacionada nessa mesma atmosfera em que dádiva, 

obrigação e liberdade se misturam”. 

 No tango não se usam as expressões mana ou hau, mas as narrações dos tangueiros 

são de que ao bailar com outra pessoa, a troca corporal e de afetos durante a dança, deixa 

marcas, porque cada um doa pouco ou muito de si, como descreve a professora argentina 

Glória Dinzel: 

 

Não estamos fazendo ginástica. O tango ocorre quando há um sentimento tão 
verdadeiro que se arrepiam os pelos do corpo (…) foi o povo, as familias e 
os trabalhdores que o criaram (…) Em mim, as coisas se passam por todo o 
corpo. Sinto por todo o corpo, começa no peito no coração, o que nos 
chamamos de centro da personalidade termina nas pernas e vai para a terra. 
Tango é um misterio…e produz uma alquimia, em nosso próprio ser 
(GUERRI e TORONCHIK, 2012, p. 109-110).  
 

E ela prossegue: 
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eu me entrego, faço o que sinto e passo muito bem…a parte selvagem que 
tem de sacar para fora o animal. Eu o abraço, o cheiro, o toco, o sinto, 
porque o tato está em todo o corpo e não nos dedos somente. (…) as vezes 
bailando ao estar improvisando está em um aqui e agora, está vivendo uma 
eternidade está em um estado de não tempo, de existência. ….que nao sai 
deste estado porque volta a realidade, sente que desnudou a sua alma… O 
tango é dança de encontro. Bailo e gozo nesse momento (Ibidem, p.125-
126).  
 

 O potencial dessa sensação de prazer e de autodescoberta libertadora, que denomino 

de mana tangueiro, vem sendo percebido por profissionais de diversas áreas que têm utilizado 

essa dança como forma terapêutica e de despertar o autoconhecimento153. Em Buenos Aires, 

os psicólogos Ignacio Lavalle Cobo e Mónica Peri, baseados nas práticas do grupo Dinzel154, 

trabalham com a técnica do psicotango em seu consultório, depois de pesquisar resultados 

práticos, coordenando oficinas em hospitais e espaços públicos.  

Em entrevista colhida em julho de 2014, em Buenos Aires, Lavalle Cobo me relata 

(compartilhando um chimarrão) que o salão de baile dentro do consultório passou a ser o divã 

e a maior parte do tempo o trabalho é corporal: 

  

É a união dos benefícios do tango (no ritual da dança e do abraço) e da 
psicologia para se chegar à essência das pessoas, usada para aliviar os 
sintomas de diversas patologias. O tango é revelador do inconsciente. 
Conduzido de forma correta, torna-se um excelente estímulo à mudança, 
porque melhora a autoestima e favorece a criatividade.  

 

 Nos hospitais, o psicotango quebra com as regras rígidas de hierarquia profissional, 

sendo aplicado em pacientes, acompanhantes, enfermeiros e médicos bailando todos juntos  

nas sessões. Segundo Lavalle Cobo, além de aliviar os sintomas, a dança ainda ajuda a tratar o 

estresse dos profissionais de saúde, funcionando como uma “ferramenta terapêutica que 

favorece o sentimento de pertencimento ao grupo”, além de aproximar as pessoas, 

proporcionando uma maior conexão, de pele, no abraço fechado em que dois corpos dançam 

como um.   
                                                        
153 Estudos científicos provam que o tango ajuda na prevenção e na maior eficácia do tratamento de várias 
doenças como depressão e Parkinson. Segundo pesquisas realizadas na McGill University, no Canadá, e na 
Universidade de Washington, nos Estados Unidos, o tango traz benefícios para o equilíbrio, a mobilidade, a 
habilidade de raciocínio e a redução do cansaço.  
154 Rodolfo e Glória Dinzel trabalharam a técnica do tango ensinando deficientes visuais, surdo-mudos, pessoas 
com Mal de Parkinson e Síndrome de Down. Em seu estúdio também viram pessoas saírem de depressão e o 
tango ajudou ainda na abstinência de drogas no tratamento de adolescentes (GUERRI e TORONCHIK, p. 94-
95). Eles perceberam também que bailar melhorava ovínculo familiar, diminuía o nível de agressividade e 
melhorava o relacionamento entre meninos e meninas nas escolas, num trabalho realizado com 37 mil estudantes 
(Ibidem, p. 90 e 91).  
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 A partir de todas as observações e dados coletados, avalio a relação de casal no tango 

como uma parceria. Trata-se de um diálogo, uma narração feita por dois corpos em conjunto, 

na qual um começa propondo algo e o outro aceita já sugerindo a continuidade da história. 

Acrescento ainda que, naquele momento, ambos são como um só e, ao mesmo tempo, 

continuam sendo únicos e com percepções individuais. Na milonga, homens e mulheres têm a 

oportunidade da troca de afetos e do recebimento da dádiva de serem protagonistas de sua 

própria história, escrita com seus pés. 

 

 
Figura 29 - Abraços e afetos.TNR São Paulo e praça La Glorieta, Buenos Aires. Foto: Facebook. 
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Figura 30 - Protagonistas da história escrita com mirada, caminhar e abraço. Dionízio Felippe (2015) 
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ADIÓS A LA MILONGA: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Depois de benvenidos a la milonga (capítulo 1) e bailarmos até que rompam os 

sapatos (capítulo 2), com o poder feminino e a dádiva do tango (capítulo 3), é chegada a hora 

da despedida. Caminhamos para o adiós, o epílogo da dissertação, como para o fim de uma 

milonga. Relembra-se os momentos mais marcantes, como as memórias que ficam das 

melhores danças, para chegar-se à análise conclusiva. 

 A pesquisa analisou a milonga como ritual urbano de troca e liminaridade, na 

perspectiva da antropologia do corpo e de gênero. O estudo de campo com observação 

participante partiu de bailes de tango da cidade de São Paulo e passou pelos circuitos e 

trajetos dos tangueiros, tanto locais quanto estrangeiros, em suas cidades originárias de 

Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai), na região do Rio da Prata.  

 Na trajetória do tango, percebeu-se e buscou-se resgatar, por meio de referências 

bibliográficas e de entrevistas, a invisibilidade de importantes protagonistas ocultados da 

história oficial, principalmente dos negros e das mulheres. São agentes que estavam na 

contramão de sua época, tentando criar e preservar suas experiências sensoriais.  

 Sobre as mulheres, embora o tango seja hoje considerado patrimônio histórico 

imaterial da humanidade, como uma dança de casal, verificou-se a necessidade de mostrar que 

a elas pouco ou nada é atribuído na história oficial. No entanto, constatou-se que elas 

deixaram sua marca, desde o seu início, como milongueiras “fortes” que quebravam os 

padrões estabelecidos, numa época em que o papel institucionalmente atribuído ao feminino 

era mais dentro do lar.  

As entrevistas realizadas com as milongueiras, dando preferência às mais velhas, 

revelaram as narrradoras que escreveram suas trajetórias com pés, reafirmando sua força e 

poder dentro de uma sociedade que, segundo Breton (2011, p. 224), cultua a juventude e não 

sabe mais simbolizar o fato de envelhecer ou de morrer.  

 Elas fizeram e ainda fazem parte da cerimônia da milonga, com seu convite às trocas 

corporais, afetivas e simbólicas, analisadas na pesquisa por meio do conceito de reciprocidade 

de Mauss, da tríplice obrigação de dar-receber-retribuir dentro do ritual de dádiva.  

 Na dinâmica do baile, verificou-se que não são trocados bens materiais, mas gestos, 

olhares, memórias e afetos, esperando-se receber em troca a dádiva do prazer a dois e da 

aceitação do grupo. Tem-se no corpo e nos afetos trocados um bem precioso em que  cada um 

doa um pouco de si, o que comparei com o que Mauss denomina de o espírito da coisa dada.  
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  As milongueiras passaram por toda a ritualística da preparação do baile, com suas 

vestimentas e códigos específicos e, ao longo do tempo, foram capazes de ressignificar 

desejos, saberes e poderes, por meio da dança. Hoje, além de irem e voltarem sozinhas das 

milongas, em busca de sua liberdade e prazer, elas reivindicam o direito de bailar entre elas, 

ocupam cada vez mais espaço como professoras, tangueiras internacionais e até donas de 

milongas.  

 Apesar da grande hegemonia masculina no tango desde suas origens, na presente 

pesquisa contatei que elas de forma geral não desempenham apenas um papel passivo no 

baile, mas são agentes criadoras, escolhendo com quem querem dançar por meio da mirada ou 

mesmo em alguns casos verbalmente. As milongueiras, segundo os relatos colhidos, têm 

também o poder de criação dentro da própria dança, onde sua força e energia é necessária para 

marcar e dar prosseguimento ao que chamo de história escrita por dois corpos narradores, 

levemente tensionados.  

 Esta pesquisa avaliou que, para fazer parte do mundo subterrâneo da communitas 

(Turner) tangueira, tanto mulheres quanto homens devem vivenciar ritos de iniciação para 

serem aceitos. No processo de liminaridade (Gennep), os neófitos passam por várias técnicas 

corporais que exigem disciplina e persistência até chegarem à agregação pelo grupo. 

Denomino esses espaços de aprendizagem de oficinas do corpo-desejo, onde ensinam-se os 

comandos e códigos ordenadores do tango. 

 A partir da análise das falas dos mestres e da participação observante nas aulas, 

constatou-se a necessidade de três classificação: dos códigos, das milongas e de cinco grupos 

sobre as nomenclaturas e denominações mais recorrentes utilizadas pelos professores: a 

comparação do corpo com animal, objeto, atleta, fetiche e virilidade. Conclui-se que o uso 

destes termos, sem cair em preconceitos, mostra que verbalizar os passos, antes transmitidos 

de pai para filho de forma instintiva e por repetição, ainda é um desafio. 

 Se antes o aprendizado era passado apenas pelos homens (o que denomino na 

pesquisa de caciques do tango), de geração a geração dentro da família, hoje os noviços são 

treinados em escolas e academias especializadas de dança tanto por casais de tangueiros 

quanto por professoras que sabem fazer tanto os passos femininos quanto os masculinos.  

 A pesquisa de campo trouxe a necessidade de retratar, além dos bailes de salão, os 

tangos na rua (TNR), em todos os países pesquisados. A milonga realizada a céu aberto 

remete às origens do tango, com o maior contato com a terra, quando esse não era ainda 

praticado em salões fechados, mas no chão batido do cais do porto e das ruas de subúrbio.  
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Verifiquei que os TNR trazem também aspectos mais democráticos em relação às 

pistas de dança de clubes e academias. Esses, por terem entrada gratuita, acabam atraindo 

mais pessoas de todas as idades, casais, até famílias com carrinhos de bebê. No tango na rua, 

os tangueiros têm a liberdade de expressar diferentes modos de viver na fronteira corporal, 

cultural e espacial, apropriando-se de locais que muitas vezes estariam ociosos ou 

subaproveitados. 

 No ritual de liminaridade do tango, analisado a partir do conceito de Gennep e 

Turner, verificou-se ainda que, no círculo da ronda e do abraço, quebra-se o tempo 

cronológico linear e revive-se as estruturas simbólicas e míticas das origens do tango, com o 

culto a seus heróis, como Carlos Gardel.  

 O estudo revelou que a vivência dentro da ronda da milonga leva muitos tangueiros a 

empregar termos religiosos e mágicos para referir-se à sensação experienciada, como alma, 

espírito, magia e até êxtase. Esses dados colhidos na pesquisa, analisados com as ideias de  

Mauss, sobre as trocas e o dar-receber-retribuir apontam que alguns tangueiros teriam 

vivenciado algo semelhante ao ritual da dádiva, no qual as oferendas levam um pouco da 

essência de quem as doa e o mesmo ocorre com quem as retribui. Esses dados reforçam aquilo 

que Eliade apontou sobre o homem moderno. Esse, mesmo quando não-religioso, de forma 

inconsciente carrega ainda ritualismos e características de uma estrutura mágico-religiosa. 

 Como uma tangueira-narradora atrevida que quebra algumas regras do baile, tomo a 

liberdade de despedir-me da pesquisa, de maneira não usual, utilizando-me da descrição da 

corporeidade do fim de uma milonga (que em geral costuma repetir a mesma cerimônia ritual 

em todos os países pesquisados), momento tão relevante quanto o seu início.   

 Empregando a mirada do tango, inspirada pelo exercício de observação de flaneurie, 

continuo apoiando-me na metodologia etnográfica, para pedir licença acadêmica e retirar-me 

do texto, como os cavalheiros e damas que partem do baile:  

O salão começa a esvaziar-se. Já é madrugada e o dia precisa amanhecer. Restam 

apenas alguns copos e garrafas vazias nas mesas de toalhas engruvinhadas. O chão riscado 

deixa marcas não lineares do que os pés escreveram a cada canção. Alguns últimos casais 

ainda bailam solitários apreciando a derrradeira canção, que no Uruguai costuma ser La 

Cumparsita, como se saboreassem o último gole de vinho.  

 Por alguns instantes, vivenciaram o esquecimento de tudo: dos afazeres domésticos, 

das horas atrás dos volante, dos aborrecimentos no trabalho, dos problemas financeiros ou 
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familiares. Naquele momento que a maioria descreve como “mágico”, vive-se a circularidade 

de um outro tempo e espaço. 

 Saindo do círculo do abraço e da ronda anti-horária do baile, no entanto, homens e 

mulheres começam a olhar para os relógios e para os celulares, como se, de repente, depois de 

terrem vivenciado o momento sentido como não cronológico, na circularidade da ronda, o 

tempo voltasse ao correr linear. Mesmo fora da milonga, ainda estão vivendo a coreografia da 

interação social, vista como dança (Breton), no balé do cotidiano repleto de improvisações 

(Jacobs). 

  Vão trocando seus sapatos de dança por outros mais confortáveis e quentinhos para 

voltar para casa. Recolhem seus casacos e bolsas. Dão adeus para alguns amigos e conhecidos 

e aglomeram-se em busca de caronas ou táxis. O ritual de despedida é “um vai-e-vem de 

discursos de silêncios e de gestos, movimentos que, à evidência, respondem-se com a precisão 

de um relógio” (LE BRETON, 2009, p.107). 

  Alguns vão direto para a casa, principalmente se o dia seguinte for de trabalho. Suas 

faces serenas ou com leves sorrisos não escondem o quanto sentem-se satisfeitos das boas 

danças, dos belos encontros, vínculos únicos, que jamais se repetirão.  

 Por alguns breves instantes, vivenciaram a magia do encontro, no qual trocaram 

afetos e o calor dos corpos e sentiram-se muito íntimos, acolhidos, abraçados, como reis e 

rainhas, como amantes apaixonados ou apenas como filhos que voltaram ao aconchego do 

colo de seus pais. Seus corpos-narradores de tantas histórias ocultas agora desvinculam-se.  

 Entre eles, há ainda os que têm energia para ir a um café mais próximo ou a uma 

padaria (comer uma media luna quentinha na Argentina, um sanduíche fininho de pão de 

miga no Uruguai ou um pão com manteiga na chapa ou pão de queijo no Brasil) para esticar a 

madrugada. Outros tentam perpetuar o prazer do momento da dança e têm ainda encontros 

amorosos escondidos, fora dos olhares vigilantes da comunidade milongueira, marcados para 

um outro local reservado para mais tarde.  

 Na despedida, alguns estão visivelmente cabisbaixos: por não dançarem tanto quanto 

queriam; não terem sido tiradas por quem desejavam; por verem a bela moça com quem 

gostavam de bailar agora dançar sempre com outro; por terem sido trocados por mais jovens. 

Mesmo assim, saem esperançosos de que a milonga de amanhã sempre será melhor.  

 Afinal, a milonga é ritual de trocas afetivas e corporais, mas também de encontros e 

despedidas. De nostalgias e saudades antigas ou apenas de alguns minutos inesquecíveis de 
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uma única dança, que deixa marcas e nunca mais será igual, mesmo que seja na mesma pista, 

com a mesma orquestra e até com a mesma pessoa. 

 É o exercício das emoções complexas e contraditórias, no ritual de liminaridade da 

entrega de afetos e também do completo desapego. É o viver na margem entre o público e o 

privado, entre o individual e o coletivo. Entre a multidão e o ser sozinho. O tango é a prática 

de experienciar a intensidade da sedução, da paixão e do desejo por alguns minutos e, em 

outro momento, o saber-se fazer parte da multidão, e não receber nem um olhar ou 

cumprimento fora da pista.  

  A milonga revive o clima do cais do porto a cada dança, onde surgiram os primeiros 

tangueiros, com suas chegadas e partidas. É o mito reconstruído das origens do tango, com 

seus imigrantes e viajantes recriando e ressignificando suas saudades, solidões e nostalgias da 

terra natal, família e amores. É o ritual de vínculos e desprendimentos, o perpétuo e o 

efêmero, da dependência e da autonomia, de saudação e de adeus. Esse clima melancólico, de 

añoranza (saudade), de extrañar (sentir falta), é parte da criação do tango. Esse sentimento é 

marcado nas letras das canções155 tocadas na milonga. 

 Na dança, a própria tanda (conjunto de 3 a 4 tangos) é uma exercício da brevidade e 

da despedida, quando ao final os homens devolvem as mulheres para as suas mesas. Algumas 

danças são tão intensas que, mesmo depois de soar a última estrofe da música, os casais 

tentam prolongar ao máximo essa sensação permancendo no círculo do abraço por mais 

alguns segundos, tentando desligar-se lentamente do toque, e saem muitas vezes surpresos e 

até comovidos com o belo encontro na dança. No pequeno círculo do abraço ou na grande 

ronda da milonga bailada no sentido anti-horário, os casais reviveram a mandala dos ciclos da 

vida e do tempo mítico do tango, com suas mortes e nascimentos. Revivem naquele momento 

as mulheres e homens que ousaram romper com o padrão imposto para expressar suas 

desilusões e sonhos, apatias e desejos, angústias e euforias, deseperos e esperanças, seus 

medos e sua coragem.  

 A cerimônia da liminaridade vai chegando ao fim. Despedir-se faz parte da 

movimentação na prática da troca de afetos e do exercício de autoconhecimento, de 

compreender alegrias e tristezas, enlaces e desapegos, frouxidão e nós, da euforia à nostalgia, 

                                                        
155 Esse sentimento é marcado nas letras das canções tocadas na milonga. Há pelo menos 73 composições com a 
palabra Adios (adeus) no nome, 16 com soledad (solidão), 18 com nostalgia, añoranza, extraño e melancolia. 
Algumas das mais famosas são Adios Nonino (letra de Eladia Blasquez e música de Pizzolla) e Adios Corazón, 
de Héctor Sapelli. Busca feita no site Todo Tango. Disponível em: http://www.todotango.com/portugues/, 
acessado em 15/04/2016. 
 

http://www.todotango.com/portugues/
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de fins e recomeços… Na vida-milonga é preciso também saber a hora de dizer gracias por 

todo e Adios… 
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