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Resumo: Este artigo concentra-se no simbolismo contido no surgimento de um assim denominado 
tango brasileiro, no contexto do Rio de Janeiro do século XIX, articulando-o com o contexto latino-
americano do período. A gênese desta forma no Brasil pode ser entendida no âmbito de um processo 
maior, que consiste na crescente execução pública de manifestações de ascendência afro-brasileira, 
como jongos, cateretês e batuques, além do próprio tango. Todas as fontes disponíveis até o momento 
nos levam a Henrique Alves de Mesquita, compositor e maestro, que na sua condição de músico com 
formação acadêmica, porém simultaneamente conhecedor das formas populares, nos legou as 
primeiras obras com indicação expressa de “tango brasileiro” na partitura.  
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Introdução 

Este artigo é parte de uma pesquisa que realizei para minha dissertação de 
mestrado sobre as origens do tango brasileiro, forma musical que foi bastate popular 
no último quarto do século XIX, inicialmente no Rio de Janeiro, mas após o 
surgimento de Ernesto Nazareth (1863-1934), que indicou expressamente como tango 
cerca de 70% de sua obra, também em boa parte das camadas urbanas das principais 
cidades do Brasil. 

Partindo-se da premissa de que Henrique Alves de Mesquita (1830-1906) é 
reconhecido como  seu criador,60  seria esse tango — brasileiro, como fez questão de 
adjetivá-lo o compositor — uma manifestação local de um fenômeno que extrapolaria 
as fronteiras do Brasil imperial, estando portanto inserido em um amplo contexto 
cultural nas Américas, e de certa forma também da Europa? Através da análise de 
livros, periódicos e publicações, é possível verificar, desde princípios do século XIX, 
registros da palavra tango em lugares tão diversos quanto Cuba, Haiti, Uruguai, 
Argentina e Espanha. No caso do tango de Mesquita,  como podemos avaliar ou refletir 
sobre o impacto simbólico do surgimento de uma manifestação desse caráter? Falamos 
de obras colocadas em meio a espetáculos encenados na cidade do Rio de Janeiro, seja 
como números musicais separados, seja no próprio corpo dos espetáculos, 
identificados claramente com uma temática afro-brasileira.  No momento em que o 
teatro musical e a música “ligeira”  — como paródias, operetas e mágicas — estavam 
em voga, a combinação dessas formas musicais, mesmo que eventualmente adaptadas 
a uma linguagem de concerto, associadas a libretos e demais referências teatrais com 

                                                           
60 A primeira menção de uma música com a indicação “tango brasileiro” na partitura ocorreu 
supostamente em um espetáculo teatral que traria um tango de autoria de Mesquita, Olhos Matadores, 
datado de 1871, que teria sido composto para um entreato durante a troca de cenários. A afirmação é 
feita por Batista Siqueira no livro Três vultos históricos da música brasileira: Mesquita-Callado-
Anacleto, escrito em 1970, que foi durante décadas uma das poucas fontes disponíveis sobre a vida de 
Henrique A. Mesquita. O manuscrito original perdeu-se, embora, segundo Siqueira, existam referências 
à obra em periódicos da época, não citados pelo autor e até o momento não localizados. Dessa forma, a 
primeira obra respaldada por documento é Ali Babá, datada de 1872, composta com a mesma finalidade 
de entreato durante uma troca de cenários. 
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temática popular, tiveram importante e simbólico efeito no imaginário das populações 
urbanas, no Brasil do segundo reinado.  

Tango, manifestação das Américas 

As festas que permitiam ao homem branco celebrar a população negra do 
novo mundo se chamaram fandangos no século XVIII, tangos no XIX e 
rumbas no XX. Uma vez de volta à metrópole, se cristalizarão em gêneros 
musicais tomando os elementos primordiais do agitado ambiente sonoro da 
Antilha. Sua ambientação tropical se transforma em ambiente espanhol para 
o variadíssimo teatro lírico, passando em seguida ao repertório dos cafés 
cantantes. 61 

Existem versões contraditórias sobre a origem e caráter dos vocábulos 
tango e habanera. A confluência dessas duas denominações é notada em muitos 
registros de autores de diversos países; de que maneira ocorreram as delimitações 
entre dança e música, ou de padrão rítmico, todos associados ao vocábulo tango? não 
existe consenso sobre boa parte dessas perguntas. Parece não haver dúvida, no 
entanto, sobre a origem do tango em Cuba, enquanto ocorrência documentada 
associada a um gênero musical.  Pela literatura cubana e espanhola disponível, pôde-
se constatar que os registros mais antigos, respaldados por fontes primárias 
(periódicos e material iconográfico), nos levam à ilha caribenha.  

No livro La Rabia del Placer - el nacimiento cubano del tango y su 
desembarco en España, os autores José Luis Ortiz-Nuevo e Faustino Núñez 
pesquisaram sobre um amplo acervo de fontes primárias, armazenadas em 
hemerotecas nas cidades de Havana, em Cuba, e Sevilla e Cádiz, na Espanha, que 
relacionavam-se entre si durante o processo colonial. A análise dessas fontes, 
principalmente periódicos da época, realizada pelos autores, nos permite traçar uma 
rota do tango e da habanera em direção à metrópole, assim como sua aceitação junto 
à população espanhola da época. Segundo eles, o tango cubano (também chamado de 
“americano”) está presente na Península Ibérica desde a década de 1830, o que teve 
um importantes desdobramento: a sua apropriação pelo teatro musical espanhol, 
principalmente a zarzuela, espaço de atuação de músicos profissionais com formação 
técnica. 

Cuba, através de sua condição especial de proximidade cultural com sua 
metrópole, logrou veicular no continente europeu algumas de suas manifestações 
populares,  poucos anos após seu nascedouro nas antilhas. O nascimento cubano do 
tango, assim como sua diáspora, insere-se em um processo complexo, que transcende 
a própria questão da fixação das formas musicais, e ademais,  os limites do próprio 
país, ganhando a dimensão mais ampla da transculturalidade, na qual registram-se 
fenômenos como a miscigenação, assimilação e mimetização, sincretismos religiosos 
e uma miríade de diferentes ressifignificações.  

O surgimento de novas formas em Cuba,62 como relatado por Eli e Alfonso, 
tendo como base matrizes africanas, nativas e européias, integrou um grande e longo 
processo de transculturação, sucedido por sua divulgação e aceitação na metrópole, e 
sob essa condição, começam a fazer parte de espetáculos encenados na Espanha. 

                                                           
61 Ortiz Nuevo e Núñez (1998) p. 12. 
62 Eli e Alfonso mencionam proto-formas cubanas que  vão surgindo a partir do começo do século XIX; 
em substituição ao protagonismo absoluto da Espanha, em adição às tonadillas e seguidillas, aos 
entremeses e sainetes espanhóis, vão surgindo as cubanas guaracha (1803) tonada (1817), danza 
[originária da contredanse francesa, mas espanholizada e cubanizada] (1825), paquete (1827) e a 
habanera (1843). 
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Tantos movimentos propiciaram o surgimento de adjetivos de origem relativos ao 
tango no decorrer da história, no sentido de localizá-lo. “Tango de negros”, como o 
chamava a sociedade criolla63 cubana; “tango americano”, como era chamado na 
Espanha de meados do século XIX; “tango flamenco” (ou andaluz), na Andaluzia64, 
como passou a ser chamado após ser aflamencado pelos “ciganos de mil raças”65 que 
habitavam o sul da Espanha; “tango espanhol”, como era chamado em boa parte do 
mundo ocidental por onde passavam as famosas companhias de zarzuelas, que 
também incluíram o Rio de Janeiro em seus roteiros,  a partir da década de 1860. 

 

 
Fig. 2. Nesta composição de autor francês, percebe-se claramente pela arte da folha de rosto, tanto a 

temática expressamente negra quanto a referência ao Caribe 

 
Nesse contexto, a circulação desse material propiciou o processo de 

apropriação que rompeu barreiras de localização, fazendo com que, por exemplo, 
compositores espanhóis ou franceses “arriscassem” a compor tangos que tinham no 
ritmo e na temática um “selo de origem” cubano, ainda que frequentemente 
estereotipado; existem diversos exemplos de músicas que obtiveram bastante sucesso 
junto a um público que, predisposto ao exótico, ao novo, como o representado pela 

                                                           
63 Na América espanhola, o termo criollo se referia aos descendentes dos colonizadores.   
64 Em espanhol, Andalucía, região histórica da Espanha, correspondente à parte Sul do país. 
65 “Gitanos de mil razas” Ortiz Nuevo, José Luis e Núñez, Faustino. La rabia del placer, 1998   
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música do Caribe, saudou o novo estilo com entusiasmo.  Como se vê abaixo no 
exemplo selecionado, um tango compostos pelo francês F. Bousquet em 1858, a 
imagem bastante estereotipada que se tinha das colônias do Caribe — e do novo mundo 
em geral — havia chegado ao mercado editorial de partituras com bastante 
desenvoltura. 
 

 
 

Fig. 3: na primeira página da partitura, o “padrão de habanera”, caracterizado pela semicolcheia 
seguida de colcheia e semicolcheia no primeiro tempo, presente todo o tempo. 

 
A circulação da música cubana na Europa deveu-se em grande parte ao 

assentamento e padronização de suas manifestações na Espanha. Foi após a 
integração das formas cubanas na antiga metrópole colonial que houve o grande 
impulso, que extrapolou as fronteiras nacionais; nesse contexto, podemos destacar a 
França como o um dos principais destinos das companhias espanholas. Em meados do 

século, somente poucos anos após à chegada do tango americano na península ibérica, a música 

espanhola em geral estava em plena moda na capital francesa. Hervé Lacombe, em seu artigo 

“A Espanha em Paris em meados do século XIX”, escrito para a Revue française de 
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musicologie66, põe como subtítulo exatamente  “a influência dos artistas espanhóis sobre o 

imaginário parisiense e a construção de uma ‘hispanicidade’”. 67 

É possível imaginar que delimitações como “síncope característica”68 ou 
“padrão de habanera” talvez não pudessem ser tão claramente identificadas, ou fossem 
menos claras, ou talvez ainda, menos popularizadas, se não houvesse, por parte dos 
compositores e arranjadores, o uso repetido desses padrões. Em resumo, o período em 
questão, o último quarto do século XIX, corresponde à época em que diversas formas 
populares latino-americanas consolidam-se nas camadas urbanas das Américas, como 
um reflexo do intenso processo de miscigenação e hibridização ocorrido a partir do 
encontro das matrizes principalmente europeias e africanas, reverberados pela 
popularização, também na Europa e EUA, do teatro musical e do gosto pelas danças, 
cada vez mais abundantes nos salões, consumidos por uma crescente burguesia e 
tocados por músicos de diversas procedência; manifestações essas que serão 
registradas e comercializadas em partitura, mencionadas em periódicos e serão parte 
indissociável da sociedade.  

No que tange ao presente estudo, é relevante a incorporação do tango por 
parte das companhias de Zarzuela, verdadeiras empresas que cumpriram um 
importante papel, especialmente na segunda metade do século XIX. Viajando por boa 
parte do mundo ocidental, especialmente circulando na grande zona de influência 
cultural da Espanha, que se estendia pelas três Américas, Europa e até mesmo as 
Filipinas, no extremo oriente. Essas companhias também incluíram o Brasil 
regularmente em seus roteiros, e através da grande aceitação e de suas operetas, 
passaram a exercer também aqui sua influência.  

Baptista Siqueira relata que “A partir de 1869 (...) a Espanha começou a 
remeter para o Brasil um número cada vez maior de canções (...) em função do seu 
estilo inteiramente novo”69. O autor menciona também vários espetáculos espanhóis 
levados aos palcos, alguns deles tendo sido inclusive adaptados por Mesquita para a 
realidade das orquestras brasileiras da época70.  

O ambiente musical do Rio de Janeiro 

Mesquita viveu e construiu quase toda a sua carreira durante o período 
imperial, tendo passado o último período de sua vida já durante o governo 
republicano. O compositor foi um destacado artista de seu tempo, tendo que enfrentar, 
porém, diversas turbulências; estas alternâncias revelam um processo que foi afetado 
por fatores externos ou por algumas de suas decisões artísticas, bem como por sua 
condição de músico negro, exposto a classificações depreciativas como “desprotegido” 
ou “homem livre pobre” vivendo sob um sistema patriarcal-escravista. Possuidor de 
sólida formação, foi o primeiro aluno bolsista brasileiro a residir na França71 e estudar 
no Conservatório de Paris, com recursos destinados especificamente para esse fim.  

Não obstante sua formação na música de concerto européia, sua origem 
popular perpassou toda a sua persona artística. Notadamente, é após o seu retorno da 
Europa o período que concentra a maior parte da sua atividade na música “popular”.  
Sobre este aspecto, é sem dúvida, terreno pantanoso a compartimentação em 

                                                           
66 Revista Francesa de Musicologia 
67 Lacombe, Hervé. L'Espagne à Paris au millieu du XIXe siècle. Paris, 2002. L'influence d'artistes espagnols sur 

l'imaginaire parisien et la construction d'une" hispanicité"." Revue de musicologie (2002): 389-431 
68 Como denominado por Mário de Andrade 
69 Baptista Siqueira, 1970 
70 Baptista Siqueira, 1970 
71 O período de estada em Paris foi de 1857 a 1866. 
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definições de gênero, numa época em que tais classificações erudito x popular, por 
exemplo, são ainda passíveis de inúmeras considerações; mais abrangente é a 
abordagem de Vanda Freire: a análise do fenômeno do surgimento de novas formas 
urbanas, que num movimento quase simultâneo, quase imediatamente depois são 
apropriadas pelo teatro musical. Através de seu sucesso e apelo popular, após 
submetidos ao sufrágio do público, essas novas formas são então “reconduzidos em 
novas versões aos salões”72. São números musicais inseridos nas mágicas e revistas, 
entreatos, árias de óperas, sérias ou buffas, reprocessados e adaptados para a realidade 
do mercado editorial de música. Paulatinamente, isso significou incluir neste rol 
também lundus, cateretês, jongos, modinhas, coro de negros, e outras formas, que 
inicialmente partiram de posições marginais no panorama artístico, por associados a 
uma arte não-culta, mas que por força da diversidade crescente, inseriram-se no 
agitado panorama sonoro do  Brasil do último quarto do século XIX.  

Com efeito, no somatório de projetos que interagiam e eventualmente 
conflitavam, ou ainda no “jogo dialético entre diferentes percepções que se unificam, 
ainda que parcialmente, em uma concepção de identidade nacional”73 que desaguou 
na construção da nação brasileira, observa-se claramente a exclusão dos escravos e 
também em grande medida, dos libertos, pardos ou negros, derivado da percepção de 
que como assinalado por Rowland, “os escravos e libertos não serem considerados 
parte do povo”. 74 Na tentativa de efetivar um projeto de nação que pretendia instalar 
uma  civilização européia nos trópicos, o legado europeu era visto não como 
“alienígena”, mas sim como “autêntico”. De outro lado, as manifestações de qualquer 
matriz afro viriam carregadas do sentimento de algo estrangeiro, ou exógeno, 
propugnado pela narrativa oficial, dessa forma dificultando sua legitimação perante à 
sociedade, dentro do equilíbrio delicado de uma sociedade bastante estratificada.  

Antonio Augusto, após extensa pesquisa sobre sua trajetória, em “Henrique 
Alves de Mesquita, da pérola mais luminosa à poeira do esquecimento”, esclarece 
diversos pontos sobre Mesquita; episódios que permaneceram nebulosos por mais de 
um século foram esclarecidos e documentados. Após retomar sua carreira, após a 
estadia de quase nove anos no velho continente, o compositor viu-se em meio a 
diversas e significativas mudanças no campo artístico, que foram precipitadas e 
condicionadas pelo contexto político e econômico desse período, especialmente a 
guerra do Paraguai. Com o crescimento dos espetáculos de teatro musicado no 
período, e com o crescimento das cidades brasileiras e suas respectivas camadas 
burguesas, o compositor associou-se a outros expoentes do meio artístico da época, 
como França Junior75 e o ator  Francisco Vasques76, produzindo obras de temática 
brasileira, de grande sucesso popular.  

O advento e a popularização do teatro musical constituiu-se em uma das 
facetas mais marcantes na trajetória do compositor; levando ao teatro, junto com seus 
parceiros, formas musicais de origem afro-brasileira, obtiveram boa aceitação por 
parte do público, que em muitos casos se via ali retratado. Embora não tenha sido esta 

                                                           
72 Freire, 2004 
73 idem 
74 Rowland, 2003 
75 França Júnior (1838-1890). Joaquim José da França Júnior foi dramaturgo, advogado, jornalista e 
pintor. Natural do Rio de Janeiro, é o patrono da cadeira nº 12 da Academia Brasileira de Letras e autor 
de comédias de costumes que marcaram época. 
76 Francisco Correa Vasques (1839-1892). Ator, dramaturgo e empresário teatral,  teve destacada 
atuação a partir dos últimos trinta anos do século XIX. Colecionou sucessos memoráveis  e foi bastante 
influente junto ao público e às autoridades do império. 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 139 

 

a primeira incursão nesse sentido77, o fenômeno incluiu em seu rol a criação do tango 
brasileiro, prosseguindo nesse sentido nos anos posteriores. Dessa forma, é 
interessante refletir sobre como a utilização bem-sucedida desse material, dentro da 
realidade social da época, contribuiu para a formação de uma idéia subjetiva de nação. 
Este processo também pôde ser observado em outras cidades coloniais da América, 
como Havana ou Buenos Aires, desempenhando um papel de elo entre vários 
segmentos, retratando a própria sociedade em movimento, estabelecendo novas 
formas de articulações através da atuação da imprensa, a reboque do grande 
crescimento populacional nas grandes cidades e o progressivo distanciamento entre 
as manifestações urbanas e rurais. 

A ascensão do teatro musical em diferentes versões como a zarzuela, óperas 
bufas, as operetas italianas e francesas, bem como da revista, das mágicas, vaudevilles, 
contribuiu para a consolidação de uma indústria de entrenimento — que, se apesar do 
início errático, passou a ter um papel crescente na definição das relações sociais. O 
sucesso das produções teatrais não se deveu, entretanto, simplesmente às escolhas de 
repertório ou ao modismo puro e simples. O teatro musical causou uma mudança no 
que concerne à convivência social na cidade do Rio de Janeiro, trazendo ventos de 
liberalidade e costumes mais flexíveis, ao menos no contexto dos espaços de 
encenação.  

Como assinala Maria Cristina M. Souza em “Um Offenbach tropical”, o 
sucesso das novas formas de teatro ligeiro atingiu em cheio as nascentes camadas 
médias, mas também estendeu sua abrangência para boa parte do conjunto da 
sociedade, ao ser veiculado em espaços outros que não os tradicionais teatros — 
embora certamente não os excluíssem — como os teatros campestres, os circos e palcos 
improvisados.  A inauguração do teatro Alcazar Lírico, localizado na Rua da Vala78, 
marcou o início de uma época áurea do teatro musical na cidade do Rio de Janeiro.  
Este pequeno teatro, de propriedade de um francês conhecido como Monsiuer 
Arnaud, tornou-se referência no formato “café-concerto”, com seu elenco fixo de 
bailarinas e sua platéia formada basicamente por homens, onde se podia fumar e beber 
cerveja durante os espetáculos. 

Criticado inicialmente, inclusive por nomes de peso como Machado de Assis 
e França Junior, o sucesso do estabelecimento, bem como dos espetáculos ali 
encenados, superou qualquer tipo de contestação, tragando quaisquer resquícios de 
apego à situação anterior. Na verdade, o Alcazar estava no centro de uma mudança 
maior, onde  “a música embalava uma revolução de costumes”, nas palavras de 
Antonio Augusto.79 Portanto não é banal a constatação que esse tipo de formato 
contribuiu para a quebra de barreiras sociais numa sociedade fortemente estratificada, 
e numa época em que símbolos cívicos aglutinadores eram ainda apenas um projeto. 
Façanha conseguida pelo teatro musical, como nos mostra Souza: “o público era 
realmente diversificado, compondo-se de caixeiros, estudantes, famílias e até mesmo, 
no caso do Brasil, dos imperadores, freqüentadores assíduos dos espetáculos 
protagonizados por Vasques”.  

O caso de Vasques é bastante emblemático. Adaptando-se a todo tipo de 
espaços, sua veia empreendedora o colocou sempre atuante, sempre destacando-se no 
cenário artístico, independente das crises ou dos movimentos governamentais. M. 
Cristina Souza acresenta que  “Vasques publicou a maior parte de suas cenas cômicas 

                                                           
77 Em 1871, na opereta Trunfo às avessas, foi apresentado um “coro de negros”, constituindo-se numa 
das primeiras manifestações negras musicais no teatro. 
78 Atual Rua Uruguaiana. 
79 Augusto, 2014 
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em edições baratas, do tipo literatura de cordel, que vendia nas bilheterias do teatro 
ou em sua própria casa”80. Com certeza, tal procedimento contribuiu grandemente 
para o sucesso e a capilaridade de sua figura artística, numa mudança em relação aos 
seus contemporâneos.  

A existência da companhia de Vasques representou uma mudança nas 
concepções, por levar ao palco, de forma independente do poder público, sem 
subvenção, espetáculos de forte apelo popular, com farta exposição através de 
anúncios do espetáculo e também de cartas do público se manifestando sobre as obras.  

O surgimento de fenômenos como Jacques Offenbach81, com suas operetas 
de enorme sucesso não tardou em repercutir no Brasil, com a montagem de Orfeu nos 
Infernos em fevereiro de 1865.82 Em 31 de outubro de 1868, estreou na cidade Orfeu 
na Roça, de autoria de Francisco Vasques. Satirizando o espetáculo de Offenbach [por 
sua vez, já uma paródia] e   utilizando-se de aspectos da realidade brasileira, o ator, 
autor e empresário conseguiu um estrondoso sucesso, mais significativo inclusive, do 
que sua inspiração original. Cabe dizer que o sucesso do empreendimento foi um 
marco na historia do teatro musical do Rio de Janeiro.  

A partir de casos como esse, espetáculos de temática local passaram a 
ganhar progressiva importância, na esteira do sucesso de público, já que afinal, nesse 
momento era o público o grande fator de manutenção das produções, o fiel da balança. 
Apesar de Orfeu na Roça não ser o primeiro espetáculo escrito por Vasques, foi seu 
sucesso que lhe permitiu montar sua própra companha teatral e  tornar-se figura 
essencial da indústria de entrenimento da então capital do império.  Dessa maneira, 
conviviam na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, variadas produções, que 
ocupavam os espaços disponíveis para além dos teatros, que como já foi dito, era 
prática de vários empresários da época. O repertório europeu era por vezes encenado 
tal como no velho continente, mas foi por inúmeras vezes adaptado para a realidade 
das orquestras brasileiras conferindo-lhe novas cores; as revistas, com seu repertório 
pleno de formas brasileiras urbanas, como os lundus, eram encenadas lado a lado às 
operetas francesas de Offenbach, assim como as onipresentes zarzuelas espanholas, 
que segundo Mencarelli “tinham sucesso garantido junto ao público carioca”.83   

Em 1871, foi apresentada, com grande sucesso, a opereta “Trunfo às 
avessas”. Nela, houve a associação de artistas de renome em suas respectivas áreas, 
como o ator Vasques, o empresário Jacinto Heller, o autor França Júnior, com música 
do maestro Mesquita. O libreto apresentava uma situação da realidade brasileira, com 
a ação passando-se na zona rural de Madureira84.  Na parte conceitual, Trunfo às 
Avessas levava ao palco um “coro de negros”85 como número de batuque e jongo, que, 
organicamente inseridos no contexto do espetáculo, causaram uma reação favorável 
por parte da crítica e do público, em discussões pela imprensa. Carregada pelo forte 
simbolismo de referir-se explicitamente à cultura afro-brasileira apenas um mês antes 
da promulgação da lei do ventre livre, a obra desfrutou de um sucesso que 
inequivocamente se beneficiou do ambiente favorável de uma opinião pública que se 
encontrava receptiva ao tema. A obra contribuiu dessa forma para a discussão na 

                                                           
80 Souza, 2006 
81 Jacques Offenbach (1819-1880). Nome artístico de Jacob Ebert, nascido na Alemanha e radicado na 
França até seu falecimento.  
82 Souza, 2006. 
83 Mencarelli, 2003.  
84 bairro popular da cidade do Rio de Janeiro, famoso por sua efervescência e diversidade cultural; um 
dos berços do samba. 
85 Augusto, 2014 
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sociedade sobre a questão do negro e da escravidão, que nessa época acirrou-se, 
opondo segmentos que tinham opiniões bastante divergentes quanto à questão. 

Nenhum projeto de nação pode prescindir da construção de um imaginário, 
de um mito de origem, de rituais. Como assinalado por Murilo de Carvalho, “a 
elaboração de um  imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer regime 
político”86. E isso só é possível através de um povo, não de suas classes dirigentes, 
exclusivamente. O surgimento de um tango brasileiro, como posto por Henrique Alves 
de Mesquita, se dá num contexto de afirmação das culturas latino-americanas em sua 
individualidade dentro de um universo cultural em que compartilham muitos 
aspectos.  

Nesse contexto, o tango surge como um dos elos que são capazes de tecer 
interseções, culturalmente falando, entre países diferentes como Brasil, Cuba, 
Argentina e Uruguai, que guardam semelhanças em registros históricos relativos ao 
assunto, com notável proximidade temporal. O surgimento de artistas vindos das 
camadas populares, porém educados sob os cânones da elite dominante, propiciou 
uma significativa troca cultural, que ao final foi determinante para a criação de 
manifestações peculiares na América, únicas em sua expressão mestiça e plenas de 
contribuições definitivas à cultura ocidental.  
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