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A presente pesquisa etnográfica avalia o movimento denominado Tango na

Rua, na Avenida Paulista, em São Paulo, 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 e José Guilherme Magnani. O

baile de rua, disseminador da música rioplatense,  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.

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
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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 e no reforço dos vínculos de sociabilidade. 

Palavras-chave: tango;rua;corpo;liminaridade
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La presente investigación etnográfica analiza el  movimiento llamado Tango en la

Calle,  en  la  Avenida  Paulista,  en  São  Paulo,  como  intervención  urbana  de

liminalidad, en un espacio intermedio entre el público y el privado, con suspensión

de las estructuras cotidianas, mas organizado por las reglas bien definidas en estado

de communitas, a partir de conceptos de Victor Turner y José Guilherme Magnani.

El baile en la calle, diseminador de la música rioplatense y abierto a todos los que

quieran  participar,  es  investigado  como  performance  en  la  interfaz  teória  de  la

antropología urbana y la del cuerpo, como una forma de interacción y ocupación del

espacio, posibilitando nuevos modos de circulación y apropiación de la ciudad.

Peatones y habituales en la milonga gratuita de la calle, celebrada desde 2009 a los

domingos, cambia la acera delante del parque Trianon-Masp, al sonido venido del

quiosco  de  periódicos,  en  un  ballet  de  personas,  situaciones  y  actividades  que

jamás se repiten, citando Jane Jacobs. Son actores sociales como agentes capaces

de  cambiar  tanto  física  como  simbólicamente  los  espacios  de  la  ciudad,

contraponiéndose a las intenciones de disciplinar el cuerpo en los espacios privados.



El tango en la calle, donde se baile también ritmos brasileños de forró y samba,

expresa  distintos  modos  de  vivir  en  la  frontera  corporal,  cultural  y  espacial.  El

movimiento  busca  dar  nuevo  significado  y  apropiarse  de  la  ciudad,  creando

encuentros  y  sistemas simbólicos  que produzcan sentidos en el  cambio  y  en  el

refuerzo de los vínculos de sociabilidad.

Palabras-claves: tango; calle; cuerpo; liminalidad.

Este artigo apresenta os resultados parciais de um dos tópicos abordados em

uma pesquisa de mestrado, em andamento, sobre o Tango na Rua (TNR), em São

Paulo, comparado com a prática realizada em locais públicos de Buenos Aires. A

etnografia, realizada a partir da observação participante e de análise bibliográfica,

busca refletir sobre os frequentadores do baile, realizado na Avenida Paulista, vistos

como  atores  sociais  e  agentes,  capazes  de  modificar  tanto  física  quanto

simbolicamente os espaços da cidade.  

No último domingo do mês, a milonga1 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, 1978, p36-37).

O  Tango  de  Rua  paulista,  desde  o  início  em  2009,  tem  o  objetivo  de

popularizar  no  Brasil  o  baile  originário  da  região  rioplatense  (na  Argentina  e  no

Uruguai2),  estimulando  outras  pessoas  a  dançar,  instigadas  pelo  movimento

promovido  pelos hermanos  latinos  em Buenos  Aires  e  disseminado  para  outros

países.  A  manifestação  é  organizada  por  um  grupo  de  voluntários  paulistas,

1 Denominação dado tanto como sinônimo de baile de tango quanto referindo-se a um ritmo 
de música dançado nesses eventos.
2 O tango é originário também do Uruguai, mas o recorte da pesquisa privilegiará apenas a 
região de Buenos Aires, onde o ritmo se popularizou e tornou-se Patrimônio Cultural da 
Humanidade.



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

(SENNETT, 2003), torna-se o ponto de encontro, o pedaço (MAGNANI, 1998, p116)

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 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. (MAGNANI, 2005, p 17)

Fonte: https://www.facebook.com/TangoRua

https://www.facebook.com/TangoRua


A prática é analisada 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

dos conceitos de Victor Turner e Arnold V. Genepp. É um momento de transição que

para ser validado deve ser diferenciado da rotina diária (GENNEP, 1978, p36-37).

Nesse processo liminar, os frequentadores do baile de rua sentem-se em estado de

communitas (Victor Turner 1974, p118), pertencentes a um processo de passagem,

diferencial e relevante para a vida em comunidade, e potencialmente transformador.

O  tango  visto  como  ritual  de  liminaridade,  traz  a  possibilidade  de  seus

frequentadores  romperem  com  a  ordem  natural  da  sociedade  e  transformar

performances e ritos em eventos significativos para compreeender as dimensões da

dinâmica  social.  São  agentes  capazes  de  modificar  tanto  física  quanto

simbolicamente os espaços da cidade, contrapondo-se às intenções de disciplinar o

corpo em espaços privados

A iniciativa do Tango na Rua 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

(MAGNANI,2005, p17 ), no qual a qualquer momento os membros podem eleger

outro espaço como ponto de referência e lugar de encontro.

No início, alguns professores voluntários, ofereciam aulas gratuitas para os

que nunca haviam tido contato com  dança e queriam se arriscar. Hoje, 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 as formas dos tangueiros se relacionarem com



seus pares, ou com quem nunca tiveram contato, e com a própria cidade, e busca

mostrar como estes diferentes atores sociais (dançarinos e pedestres) se colocam

no espaço urbano, circulam por ele e usufruem de seus equipamentos. A dinâmica

desse processo estabele padrões de regime de troca e encontro no domínio público

(MAGNANI, 2005 p.36). 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. 

Trama da milonga: pedaço, trajetos e circuitos

O  fluxos  desenhados  pela  comunidade  do  tango  na  rua,  compõem  uma

complexa trama composta  além do ponto  de encontro  do  pedaço,  de  trajetos e

circuitos (MAGNANI, 2005,p18) de encontros 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

Paulista,  os  tangueiros  costumam  fazer  aulas  e  frequentar  práticas  e  outras

milongas de São Paulo realizadas, algumas vezes até com músicos e cantores, em:

clubes (Homes,  Piratininga,  Dance clube-Higienópolis),  casas noturnas (Dançata-

Itaim Bibi  e Espaço 55-Perdizes),  bares e restaurantes (Café Piu-piu-Bela Vista),

academias  de  dança  de  salão  (Andrei  Udiloff-Pinheiros;  Solum-Consolação,  Cia

Terra-Pompéia e Cerqueira Cesar, K-dancer-Liberdade, Interacto-Casa Verde, Celso

Vieira-Ipiranga, além de  escolas especializadas (Tango Baires e Fasi Tango, na Vila

Mariana)  e  universidades  (FAU-USP).  Existem  ainda  alguns  projetos  municipais

gratuitos como o da Galeria Olido, no centro.  Há alguns anos,  a Virada Cultural

também costumava oferecer shows de tango com grupos argentinos e bailes, mas

desde 2014 não são mais contemplados na programação. 

Numa mesma casa tangueira podem existir milongas com nomes diferentes,

estilos  e  perfis  variados.  No Tango  Baires,  por  exemplo,  a  milonga denominada

Mucho Tango, às sextas-feiras,  geralmente 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 do tango, outros ritmos de



dança de salão. 

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 a necessidade de 

deslocamentos por regiões distantes e não contíguas. 

(MAGNANI, 2005)

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, definidos por MAGNANI (2005), como

o exercício da dança por meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços que

não mantem entre si uma relação de contiguidade espacial, mas são reconhecido

em seu conjunto pelos usuários habituais. Esse 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.

Atualmente,  o  TNR  está  realizando  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 Londres.

Em 2014,  em evento organizado pelas redes sociais, cerca de 3 mil fiéis dançaram

tango de rua, na Praça São Pedro, no Vaticano para homenagear o aniversário de

78 anos do papa Francisco.  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.

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, 2005, p18) , de

forma mais independente com relação ao espaço mas com existência objetiva, mas

podendo ser observável e traçada.

Fonte: https://www.facebook.com/TangoRua

O  Tango  Na  Rua  é  frequentado  por  pessoas  de  idades  variadas,  desde

adolescentes e jovens estudantes universitários, até idosos, mas a maior parte são

adultos de classe média, apaixonados pelo ritmo e que se predispõem a bailar os

tradicionais passos da dança. Atualmente, a comunidade do TNR  paulista é seguida

por quase duas mil pessoas nas redes sociais e tem recebido também a visita de

pessoas de outros países. Há, inclusive, relatos de estrangeiros que se sentiram

mais a vontade para começar a bailar o ritmo em São Paulo.

Reativando novas percepções no espaço passivo

Num espaço público planejado apenas para a  circulação de pessoas como

mercadorias, desprivilegiando o contato e a experiência sensorial, segundo Sennett

(2003), o TNR traz a possibilidade de transformar um cenário que não privilegia a

permanência,  mas  apenas  a  passagem,  movimentação  e  consumo.  Sobre  a

https://www.facebook.com/TangoRua


passividade nas grandes cidades, SENNETT diz que:

… 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 também 

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,pag.29)

Transformado  em  um  simples  corredor,  o  espaço  urbano  perde  qualquer

atrativo para o motorista que deseja atravessá-lo. A visão que ele tem ao volante é a

de um lugar escravizado às regras de locomoção e neutralizado por elas, segundo

Sennett (2003).

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: 

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. 

(JACOBS, 2011, p78)

A prática de tango rua foi inspirada em bailes realizados em locais públicos

como praças, ruas e parques de Buenos Aires, mas em São Paulo, conta com uma

certa pitada de brasilidade. O som ligado na tomada emprestada da banca de jornal,

toca 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).

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, do clima formal das milongas em

salões, o vestuário no Tango na Rua é mais 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 mais caracterizados com vestidos e sapatos mais estilosos, vão direto depois a

um baile pago e fechado, caracterizando os fluxos do circuito do tango paulista.

O evento começa por volta das 18 horas, logo que vão sendo desmotadas as

barracas da tradicional feira de artesanato aos domingos na 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. 

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). Alguns ajudam

a  preparar  o  piso,  outros  aguardam  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 nenhum vínculo. O espaço transformado 

dá visibilidade a um corpo geralmente desvalorizado pela dinâmica urbana, dando 

lugar a um ambiente heterogêneo que desestimula a segregação.

O código e gestual específico do tango prevê 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 paulista, no entanto, como é mais informal, o cabeceio 

ocorre em menor número de vezes, porque normalmente rapaz faz o pedido 

verbalmente com: vamos dançar, ou  quer bailar?  Alguns homens dançam com 

outros, relembrando o início do tango quando imigrantes começaram a bailar no cais

de porto para ressignifcar a solidão e a saudade dos que deixaram em sua terra 

natal. 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, aguça as percepções e os sentidos anestesiados (Sennett,

2003) 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.

A dança é um exercício de contato, porque é através do tato que arriscamo-

nos a perceber algo ou alguém como estranho (SENNET, 2003 p 20). As mãos se

tocam e  o  abraço sela  o  pacto  da dança a  dois,   na  qual  se  baila  geralmente

encontando o peito e o rosto colado ao do parceiro. Durante alguns minutos, se a

disposição de dançar for parecida, a sensação descrita pelos frequentadores é como

a  de  se  viver  brevemente,  uma  paixão,  sem  que  haja  nenhuma  necessidade

vínculos depois

Alguns chegam a fechar os olhos por alguns minutos 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,1974)  do tango, em meio às luzes dos carros e de

alguns flashes, no cenário da vida pública.

Mesmo  quem  não  está  dançando,  como  os  que  param  para  assistir,  os

ciclistas, os motoristas e os pedestres que simplesmente passam, sem se dar conta,

também fazem parte de uma coreografia da interação social vista como dança (Le

Breton, 2011 p. 106)  no espaço da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo.  Seus

gestos e posturas seguem uma sincronia com os corpos dançantes. 



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. (CERTEAU, 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, 

p52)

A prática do Tango na Rua em São Paulo, vista como ritual de liminaridade,

com suspensão  das  estruturas  cotidianas,  é   marcada  pela  articulação  de  uma

complexa  trama  entrelaçada  por  pedaços,  trajetos  e  circuitos  no  fluxo  dos

tangueiros,  que  aparecem  de  forma  combinada  no  traçado  urbano.  O  baile  do

calçadão da Paulista ativa novas percepções corporais e de espaço, num local que

tende a anestesiar os sentidos e desestimular o contato, ao ser projetado para a

circulação  de  pessoas  e  mercadorias.  Neste  contexto,  seus  frequentadores  são

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

ressignificar o espaço urbano.
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