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Um aspecto a ser ressaltado, quando refletimos sobre a música no Brasil e na
Argentina, é aquele que aproxima o tango argentino e o tango brasileiro.
Inicialmente, cabe situar a designação tango brasileiro, como um nome alternativo ao
maxixe. Alberto Ikeda observa um “preconceito reinante em relação ao maxixe”, uma
vez que “muitas composições foram publicadas qualificadas de tango brasileiro,
tanguinho, tango brejeiro e outros nomes”.3 Afora a já mencionada imprecisão na
designação dos gêneros musicais das músicas produzidas no Brasil das primeiras
décadas do século XX – e, nesse sentido, o maxixe é um dos principais exemplos4 tanto o tango brasileiro quanto o argentino surgiram na virada do século XIX para o
XX, como expressões das camadas populares, e, por isso, foram inicialmente
discriminados e proibidos em seus países de origem, mas alcançaram destaque,
inclusive na Europa, onde desembarcam no início do século XX. Em virtude da
polêmica provocada por suas danças sensuais, provocaram a intervenção do papa Pio
X.
No caso do tango argentino,
[...] foi convocado um bailarino Casemiro “Vasco” Ain, que dançou para Sua
Santidade [...] que não achou nada demais. E o tango espalhou-se pela Europa. Com
isso a elite argentina cedeu, tão orgulhosa quanto envergonhada.5

O tango brasileiro por sua vez, antes do mesmo Pio X “avaliar pessoalmente o
grau de pecaminosidade que afirmavam existir na dança do maxixe”, foi dançado
para o “Rei Jorge V da Inglaterra, para o presidente da França [...] e finalmente,
perante o papa, em Roma, em 1913”. Neste caso, o dançarino encarregado foi o exdentista Lopes Amorin, conhecido por Duque, que, por sinal, “aproveitou uma antiga
vocação para a dança (...) e abriu no número 5 da Cité Pigalle, em Paris, um curso
onde passou a ensinar tango argentino e, logo, ‘le vrai tango brésilien’”.6 Quanto à
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impressão do papa, este declarou que, “quando jovem, dançara em sua cidade uma
velha dança italiana, a furlana, de ritmo quase tão vivo quanto o do tango brasileiro”.7
Outra ligação entre o tango brasileiro e o argentino, foi a influência africana,
mais desconhecida no caso do tango argentino. O pesquisador Blas Matamoro afirma
que uma das denominações da palavra tango advém justamente dos locais onde os
africanos eram concentrados, antes de embarcar para o novo mundo.8 Por esse
motivo, segundo o mesmo autor, foram chamados de tango os locais onde, já nas
Américas, os negros se juntavam para bailar e se divertir.
Boris Fausto afirma que “os negros tiveram um papel significativo na vida
cultural de Buenos Aires, realizando, pelo menos até meados do século 19,
festividades carnavalescas em que se destacavam um batuque chamado de
candombe”, sendo, um de seus elementos, era a dança da “obligada, a mesma
umbigada presente em danças dos negros bantos no Brasil”.9 A ligação da palavra
tango com a população negra de Buenos Aires também esteve relacionada com as
profissões que pardos e mulatos exerciam. Segundo o pesquisador Blas Matamoro, os
negros foram os pianistas das casas de bailes e prostíbulos onde se bailaram os
primeiros tangos.10
A virada do século XIX para o XX foi marcada por um significativo fluxo
imigratório, algo em torno de “um milhão de italianos e 900 mil espanhóis se
estabeleceram na Argentina entre 1857 e 1920”.11 Assim, a população argentina, de
1.300.000 habitantes em 1910, passa então por um processo de “branqueamento
populacional”.12 Esta transformação populacional “cria um grande mercado de
prostituição”, algo em torno “de 20 a 30 mil em 1900”, quando o tango passa “dos
escravos negros para as escravas brancas”.13 Nesse contexto, a presença feminina
dentro do tango argentino permaneceu um tabu, só quebrado no início do século XX,
quando, “no chamado Prado espanhol, na Avenida Quintan, [...] se admitiu pela
primeira vez que homem e mulher dançassem tangos em público”.14
Dessa forma, entre “orgasmos e punhaladas”, o tango vai ganhando espaço, e o
ambiente de “prostíbulo vai se dissipando lentamente, e aparece uma arte musical,
coreográfica e, ainda que timidamente, literária”.15 Assim, mais uma conexão entre o
tango argentino e o brasileiro surge: o aparecimento tardio de partituras impressas,
assim como o tango argentino cantado. Da mesma forma que, no tango brasileiro, o
hábito inicial era o “tocar de ouvido”, e, para que a música fosse transcrita para
partitura, “era necessária a intervenção de músicos que dominassem a escrita
musical”, como, por exemplo, o compositor e bandoneotista Eduardo Arolos.16 Como
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