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RESUMO 

 

Uma cultura carrega consigo a história, os costumes e a arte de um povo. O tango é um 

símbolo da cultura argentina, internacionalmente reconhecido, por seu conteúdo artístico em 

suas mais variadas nuances, como a música, a dança, e também, o figurino. Este, sendo o 

objeto principal deste trabalho, conta uma história através da comunicação de signos 

encontrados em elementos como cores, estampas, modelagens, texturas e acessórios, que 

serão analisados no presente estudo. Para isso, foi realizado um estudo em caráter qualitativo 

através de pesquisas bibliográficas, documentais e de campo. A pesquisa de campo foi 

executada no período de 17 a 25 de maio do presente ano na cidade de Buenos Aires, 

Argentina, onde por meio de visitas a museus, como a Academia Nacional del Tango (Arte y 

Cultura), espetáculos de rua e casas de tango, foi realizada a coleta de informações para a 

análise dos componentes do vestuário tanguero. O material apurado foi analisado e 

comparado ao que foi observado na pesquisa documental, como vídeos e imagens obtidos 

através de pesquisa online e estudo de campo, originando assim, uma análise dos elementos 

encontrados nos figurinos de tango. Estes componentes foram conceituados de acordo com 

ideias de especialistas descobertos através da pesquisa bibliográfica para o presente trabalho. 

Conclui-se que o figurino de tango possui signos que transmitem sensações, contam histórias, 

e principalmente, representam a história e cultura argentinas. 

 

Palavras-chave: Figurino. Tango. Argentina. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

A culture carries with it the history, customs and art of a people. Tango surges as a symbol of 

the Argentine culture internationally recognized for its artistic content in its many nuances, 

such as music, dance, and also the costumes. The main object of this work tells a story 

through communication of signs found in elements such as colors, patterns, modeling, 

textures and accessories, which will be analyzed in this study. A qualitative study was 

conducted through bibliographic research, documentary and field research. The field research 

was carried out in the period of May 17th to 25th in this year in Buenos Aires, Argentina, 

where through visits to museums such as the Academia Nacional del Tango (Arte y Cultura), 

street shows and tango's houses, a satisfactory result of the information gathering for analysis 

of tanguero garment components was obtained. The collected material was analyzed and 

compared to what was observed in documentary research, such as videos and images obtained 

through online research and field study, giving thus an analysis of the elements found in tango 

costumes These components were conceptualized according to expert ideas discovered 

through the bibliographic research for this study. It is concluded that the tango’s costumes has 

signs that transmit sensations, tell stories, and mainly represent the history and culture of a 

country. 

 

Keywords: Costume. Tango. Argentina. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tango, como símbolo representativo da cultura argentina, carrega consigo uma 

história que envolve a arte em suas mais variadas nuances: a música, a dança e o figurino, 

compondo uma tríade responsável por uma imagem cultural reconhecida internacionalmente. 

Lopes (2009) retrata o vestuário neste contexto da seguinte forma: as roupas são retratos das 

mudanças sociais, históricas, econômicas e culturais da sociedade. Entendê-las e preservá-las 

é de grande importância. A magnitude deste componente artístico e cultural da Argentina 

ultrapassa seu discernimento nacional, com o transitar das épocas, tornou-se algo tão sublime 

que foi capaz de reconhecido em âmbito mundial, chegando até ao cinema americano com o 

filme Perfume de Mulher1 (1992) estrelado por Al Pacino2 e outros diversos atores de 

Hollywood. 

A roupa em si carrega códigos e signos que são capazes de revelar diversos momentos 

vividos na história, como afirma Moreira (s.d., p.5), pois estes questionamentos nos fazem 

perceber apenas uma parte desta complexa ideia que relaciona o signo roupa e o seu objeto, 

onde esta complexidade se estabelece na multiplicidade de elementos que podem compor o 

“objeto” desse signo.  

 E o figurino cumpre esse papel a partir do momento em que passa a ser reconhecido 

como um tipo de vestuário que foi determinado para a apresentação do espetáculo, onde para 

Abrantes (2001, p.15) o “ter” dos autores se transforma numa qualidade visível do “ser” da 

personagem com a permissão dos figurinos e adereços, no qual estes acentuam a 

personalidade do artista em si no momento em que se usa uma determinada cor ou forma. 

Quando se fala em figurino de dança, esses elementos visuais tornam-se parâmetros 

importantes para a composição do vestuário dentro do espetáculo, fazendo com que o 

vestuário utilizado também se torne uma parte da composição artística, no qual Leite e Guerra 

(2002, p.63) aborda de forma metafórica, pensar o figurino como elemento de uma “pintura”, 

cercado por outros diversos componentes como cenário, iluminação, direção e tudo mais que 

se correlaciona ao espetáculo. Cores, formas e texturas são inseridas aos personagens através 

de sua junção, caracterizando a cena, sendo esta, o “quadro”. 

Dessa forma é possível inferir que o figurino de tango é de suma importância para a 

compreensão de vários fatores importantes em conteúdo histórico e cultural argentino e 

                                                 
1 Scent of a Woman (em português, Perfume de Mulher) é um filme americano de 1992, do gênero drama, 

dirigido por Martin Breste baseado no roteiro do filme italiano Profumo di donna, de 1974, dirigido por Dino 

Risi e estrelado por Vittorio Gassman. 
2 Alfredo James “Al” Pacino, nascido em Nova Iorque, 25 de abril de 1940 é um ator e cineasta norte-americano. 
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também para o aprimoramento da área figurinista. Segundo os conceitos de Archetti 

(ZALKO, 1998:72, SAVIGLIANO 1995: 125 apud ARCHETTI, 2003, p.18,19), o vestuário, 

na França de 1913, possuía diversos elementos relacionados ao tango, como a cor-tango, um 

intenso laranja que era popular na confecção de roupas femininas. Os vestidos de coquetel 

tipo tango, saias-calças harém e o espartilho tango foram mais outras inovações bem-

sucedidas através da influência do tango. O espartilho, por exemplo, permitiu às mulheres da 

época o abandono de espartilhos rígidos, pois os modelos para o tango eram mais flexíveis. 

Os elementos visuais deste vestuário, como suas principais cartelas de cores, suas 

modelagens, seus variados estilos e acessórios utilizados indicam que há padronizações 

responsáveis pela identificação de um determinado objeto de cultura, aqui observada como o 

espetáculo de tango. 

Após a verificação de pesquisas elaboradas por autores como Abrantes (2001), 

Archetti (2003), Custódio e Fiaminghi (sem data), Lopes (2012) e Santos e Barros (1998) 

acerca de trabalhos que tratam sobre elementos circundantes e correlacionados ao figurino de 

dança e tango, como a origem do tango e suas transformações ao longo dos anos, foi possível 

compreender que embora o objeto de estudo tenha sido observado por diversos pesquisadores 

e veículos midiáticos, não há especificamente algo que analise o vestuário utilizado no 

espetáculo de tango através de uma visão mais detalhada e focada neste assunto. A roupa 

carrega consigo uma história traduzida em seus elementos visuais, tornando-se assim um 

objeto de pesquisa importante para a compreensão de diversos momentos relevantes 

historicamente falando. Lopes (2012, p.64) refere-se à roupa como uma excelente referência 

para estudantes e profissionais da área, pois são capazes de revelar histórias sobre técnicas, 

modelagens, acabamentos, tecidos e materiais utilizados para a confecção deste artefato, além 

de servirem como fonte de inspiração para futuras criações. 

Dessa forma, aqui é estudado o figurino de tango e seus elementos visuais, 

configurando uma análise onde mostra a importância de uma pesquisa relacionada ao 

vestuário exibido no espetáculo. 

Sendo assim, o estudo aqui tratado toma como objetivo a compreensão e a resolução 

de questionamentos formulados sobre quando ocorreu o surgimento do tango na Argentina; 

quais são os principais elementos visuais a serem observados nos figurinos de tango 

argentino; como se deu a evolução do figurino apresentado nos espetáculos; desde seu 

surgimento até o período contemporâneo; e quais são os principais parâmetros observados 

para a adaptação da roupa nos movimentos realizados durante o espetáculo de tango. 

Considerando as indagações mencionadas anteriormente, o presente trabalho tem 
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como foco esclarecer como o figurino de tango é importante em diversos aspectos, desde sua 

simbologia cultural ao seu papel como vestuário no mundo da moda e do figurino. 

A partir do momento em que o tango é difundido como um objeto cultural 

representativo de um país podemos inferir que se trata de algo que merece um estudo 

aprofundado acerca de sua história desenvolvida ao longo dos anos. Nesta pesquisa, é tomada 

como ideia principal a relação do tango com o vestuário e como este figurino traduz através 

de seus aspectos visuais toda essa contextualização histórica.  

O figurino no tango, assim como qualquer outra variedade de espetáculo, possui 

diversas variações que vão desde suas diversas modalidades de dança até suas variações 

ocorridas durante o passar do tempo. Saber como se dá essas variações torna-se importante 

para entender a amplitude de estilos que pode ser exibida numa cultura apenas tomando como 

ponto de partida a roupa em que é usada nos espetáculos. 

Esse estudo possui uma importância para a contribuição em estudos aplicados para a 

área figurinista, onde esta contempla não só o campo do vestuário, mas também para uma 

compreensão acerca da história, cultura, dança e música de uma região, no caso da análise 

aqui debatida, a pátria argentina, dessa maneira, difundindo os conhecimentos sobre os 

objetos que envolvem o tango.  

Mais especificamente falando, a situação dos estudos relacionados ao figurino 

utilizado nos espetáculos de tango é praticamente escassa, tornando a pesquisa aqui presente 

um ganho para o espargimento de informações acerca dos principais elementos decifradores 

de um figurino utilizado para o espetáculo e também, da cultura argentina, compreendendo a 

importância do vestuário como decodificador desta vasta cultura. 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar o figurino de tango como expressão da 

cultura argentina e busca-se também estudar a história do tango, observar os principais 

componentes responsáveis pela composição do vestuário utilizado nos espetáculos, 

compreender as diferenças dos elementos visuais em suas diferentes modalidades de 

espetáculo e ter conhecimento se há adaptação do vestuário para os movimentos realizados na 

dança. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para construir o presente estudo aqui tratado, a execução de pesquisas foi necessária. 

Ao observar os objetivos mencionados, a relação entre os elementos visuais que são 
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analisados no figurino em relação a sua composição no vestuário como decodificador de uma 

cultura, tornou-se necessária a construção de uma metodologia para a compreensão dos 

questionamentos aqui citados. Moresi (2003) dá a sua classificação quanto a conceito de 

metodologia: 

 

Entende-se por metodologia a determinação das formas que serão utilizadas para 

reunir os dados necessários para a consecução do trabalho. Nesta fase é importante 

explicitar e justificar o tipo de pesquisa a ser desenvolvido (qualitativo, quantitativo 

ou ambos). Esta explicitação implica em uma direção na seleção do seu modelo, 

seleção esta, não só intimamente ligada à natureza do objeto e aos seus paradigmas 

teóricos, mas também, que encaminhará a pesquisa no seu polo tecnológico, ou seja, 

quais as técnicas que serão usadas para coletar e analisar os dados a serem coletados. 

Para tal, neste item deverá ser caracterizada a classificação completa da pesquisa. 

(MORESI, 2003, p.79) 

 

              A pesquisa seguiu uma ordem sequencial de etapas de análise. Na primeira etapa foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica, onde Fonseca (2002) define como:  

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).  

             

 Neste momento, o estudo tem como propósito uma pesquisa bibliográfica que aborda 

as diferentes facetas do tango, desde sua história até sua situação contemporânea e artística. 

Um levantamento bibliográfico foi executado para compor uma análise mais detalhada acerca 

do assunto, visto que embora já tenha sido estudado por diversos autores das áreas de dança, 

música, história e artes em geral, quando se fala em termos de vestuário, o conteúdo é 

praticamente escasso de informações, e para isso, uma pesquisa documental torna-se um fator 

preponderante para a elaboração do estudo. Neves (1996) cita a pesquisa documental como a 

constituição de um exame de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou 

que podem ser reexaminados com vistas a uma interpretação nova ou complementar. 

Foi elaborado um estudo em âmbito qualitativo, onde Gerhardt e Silveira (2009, p.31) 

dizem que a análise “não se preocupa com a representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” Sendo assim, 

a segunda etapa executada foi através da pesquisa documental de imagens e vídeos de 

conteúdo online sobre o figurino de dança de tango, onde segundo Fonseca (2002, p.32): 
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A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 

sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

 

  Dessa forma, a pesquisa documental é justificada por conta de um estudo de 

observação que foi executado através de imagens e vídeos do objeto da análise e também a 

interpretação dos elementos visuais que foram observados no vestuário em questão, tendo em 

vista todas as suas características apresentadas na roupa. A pesquisa da mídia digital (imagens 

e vídeos) foi executada através de conteúdo online disponível na internet, como nos sites 

Youtube3 (este terá um foco maior quanto a pesquisa de vídeos), Pinterest4, Tumblr5 e outros 

sites6 focados no conteúdo tanguero. O trabalho de descrição é um dos principais objetivos em 

uma pesquisa qualitativa, pois é por ela que os dados foram coletados e reunidos para gerar 

um resultado (MANNING, 1979, p.668).  A terceira etapa consiste em uma pesquisa de 

campo, onde Fonseca (2002, p.32) diz que: 

 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o 

recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, 

pesquisa participante, etc). (FONSECA, 2002, p.32). 

 

A pesquisa de campo e observação do elemento de estudo em seu país de origem 

possui um caráter ponderoso e elementar para um melhor detalhamento do objeto de estudo, 

visto que há uma escassez de informações documentais acerca do assunto. Para isso, foi 

necessário um estudo do conteúdo relacionado ao figurino de tango em museus, como a 

Academia Nacional del Tango (Arte y Cultura), situada em Buenos Aires, Argentina. 

Performances de rua, como os bailes ocorridos na feira de antiguidades em San Telmo7, 

                                                 
3 <https://www.youtube.com/>. Acesso em 6 de abril de 2015. 
4 <https://br.pinterest.com/>. Acesso em 6 de abril de 2015. 
5 <https://www.tumblr.com/>. Acesso em 6 de abril de 2015. 
6 <http://www.contactomagazine.com/articulos/historiadeltango0309.htm>. Acesso em 8 de abril de 2015. 

<http://www.dancetango.com.br/artigos/sapatosdetango>. Acesso em 8 de abril de 2015. 
7 Há mais de 40 anos, San Telmo, bairro localizado ao sul de Buenos Aires, recebe pessoas da Argentina e do 

mundo inteiro que visitam o bairro aos domingos para conhecer a famosa “Feira de San Telmo“. Além dos 

diversos produtos de antiguidade, a feira também vende artesanato local, produtos com temas da cidade, livros, 

discos, camisetas, óculos, chapéus, cartões, fotografias, CDs, pôsteres, roupas, calçados etc. 

http://www.feriadesantelmo.com/
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espetáculos em casas de show como as apresentações de Tango Porteño8, Madero Tango9 e 

Café Tortoni10, lojas de figurinos de dança tanguera e outros locais. O estudo teve uma 

duração de 9 dias, com início no dia 17 de maio de 2016. No primeiro dia, foi visitada a 

Academia Nacional del Tango (Arte y Cultura), onde coletou-se material relacionado à 

história do tango e sua influência na Argentina. Do segundo ao quinto dia, analisou-se os 

figurinos vistos nos espetáculos de rua e casas de show, e por fim, no nono dia visitou-se 

algumas lojas de figurino para verificar detalhes dos elementos deste vestuário. 

 

 

3. EL TANGO 

 

O significado da palavra “tango” não possui a mesma procedência quando se leva em 

conta as várias faces artísticas que este detém, como a dança, as músicas e as canções.  A 

análise destes componentes artísticos revela que suas datas de origem não são as mesmas, 

assim como a origem da palavra não possui uma gênese ou nascimento determinado, como 

citam Santos e Barros (1998, p.616-21): 

Na cultura negra, na linguagem dos africanos, Tango significa aproximar-se, tocar, 

palpar. Em Montevidéu, desde o final do século XVIII, a cerimônia de coroação dos 

reis Congos se chamava semba, bámbula, chicha e tambo ou Tango. Entre os negros 

de Cuba também se conhecia a palavra Tango como designação de baile. No sul dos 

Estados Unidos, no século passado e entre músicos de cor, se chamava "tangana" a 

um ritmo inspirado nas raízes cubanas, assim mesmo, em uma cidade da África 

equatorial em Ubangui, leva o nome de Tango. Segundo Holanda (1986), é uma 

palavra de origem africana através do Espanhol - Platino que significa espécie de 

pequeno tambor africano; dança executada através desse instrumento; entre outros 

citados anteriormente. Na cultura indígena, particularmente entre os nativos de 

Honduras, se denominava Tango a um instrumento de percussão e também ao rolo 

de tabaco para fumar envolto em uma melaça para conserva-lo fresco. Em uma 

cultura hispânico - latina, Tango em latim, procede de "tactum", tocar. Tem diversas 

acepções, entre outras a de tocar uma pessoa, terra, porto ou objeto; comover, 

golpear e ferir; fazer versos de vez em quando e tocar um tema. No castelhano 

antigo, consequentemente, o verbo "tangir" significava tanger ou tocar um 

instrumento. Já na cultura japonesa, havia uma região próxima a grande cidade de 

Osaka se denominava Tango. No antigo Japão, o conceito dos números estava 

associado com animais ou objetos. Assim, o número dois o associava com a idéia da 

vaca. A esta associação chamavam Tango. No Japão atual, a festa das crianças - que 

                                                 
8 Tango Porteño funciona em um luxuoso teatro, antiga propriedade da Metro Goldwyn Meyer, grande 

distribuidora e produtora de filmes estadunidense. Conhecido popularmente como o cinema da Metro, o lugar 

fica a poucos passos do Obelisco, em pleno centro portenho, e combina uma refinada ambientação com o estilo 

art decó. 
9 Localizado em Puerto Madero, o bairro mais moderno da cidade, Madero Tango oferece uma experiência que 

mistura dança, música e gastronomia, ambientada em um salão com vista para o Rio da Prata e para a cidade. 
10 O Café Tortoni, localizado no 825 da Avenida de Maio, na Cidade de Buenos Aires, é o mais representativo 

do espírito tradicional de dita avenida e uma lenda da cidade. Nele funcionou a associação literária de maior 

predicamento de Buenos Aires, liderada pelo pintor Benito Quinquela Martín. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_Maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Benito_Quinquela_Mart%C3%ADn&action=edit&redlink=1
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celebra o quinto dia do quinto mês de cada ano - se denomina Festa do Tango. 

Tango, em japonês significa vocabulário. Em conseqüência, a origem da palavra 

Tango e a origem da palavra criada no século XIX e desenvolvida no século XX, 

não são o mesmo. (SANTOS E BARROS, 1998, p.616-21) 

 

3.1. Tango: o surgimento pela união de culturas 

 

Os primeiros aparecimentos do tango não datam de uma época estabelecida com 

precisão, embora ainda seja possível estabelecer um período aproximado de suas primeiras 

manifestações e como ocorreu a sua chegada. Fiaminghi e Custódio (sem data) afirma que as 

primeiras manifestações do tango datam do final do século XIX, nos bairros populares e mais 

pobres de Buenos Aires. Estes bairros eram conhecidos como Arrabales. Neste período, a 

cidade portenha passava por grandes mudanças de cunho político, social e econômico, que fez 

ocorrer uma modificação no quadro demográfico onde a cidade deixava de ser 

predominantemente rural a ser uma sociedade urbana (FERRERAS, 2006, p. 170). O tango 

passa a ganhar mais força a partir do momento em que a cidade portenha inicia o seu processo 

de urbanização. "O tango não é rural, é porteño11", salienta Borges (1993:103): "sua pátria são 

as esquinas rosadas das ruas dos subúrbios, não o campo; seu ambiente, os bairros pobres; seu 

símbolo, os salgueiros-chorões, jamais o umbu12". 

 Para Santos e Barros (1998, p.616-21), é neste momento em que também se é vivido a 

chegada de imigrantes europeus no Rio del Plata, no Uruguai e Argentina. Portugueses, 

gregos, alemães, ingleses, suíços, suecos e principalmente espanhóis e italianos marcam sua 

chegada trazendo suas culturas, fixando-as de uma maneira onde essa miscigenação identifica 

os primórdios da estruturação do tango.  

Santos e Barros (1998, p.616-21) dizem que os espetáculos e momentos cerimoniais 

de tango traduzem uma ampla variedade de cores, movimentos e graças que estão no amplo 

conhecimento dos criadores rio-platenses no momento em que se pensa na gênese do tango. A 

cultura, inicialmente, surge de uma forma bastante variada e interpretada da forma com que 

cada grupo imigrante a entende. Santos e Barros (1998, 616-21) citam as cenas líricas dos 

bairros de Madri com trios de violino, violão, bandolim e flauta, modelo certo do que muito 

próximo serão os grupos tanguistas13. Diversos ritmos de danças eram presentes na vida dos 

rio-platenses, e também dos crioulos, índios e negros, dentre esses ritmos, destacam-se as 

                                                 
11 Porteño (em português, portenho) é o termo designado para o que é ou quem é de Buenos Aires. 
12 Umbu é a árvore típica que representa os pampas. 
13 Tanguista é o termo designado para dançarinos e dançarinas de tango. 
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valsas, pasodoble14, chotis15, massurca16, cuadrilla17 e milonga18, todos de origem anterior ao 

tango, visto que este ainda não existia como gênero de dança, como mencionam Santos e 

Barros (1998, 616-21). As habaneras19, milongas e milongones foram associados 

sumariamente ao tango devido a certa semelhança sonora dentre os ritmos, que 

posteriormente participaram ativamente no ritmo da dança e música.  

Para Archetti (2003), com o passar do tempo, o tango foi ganhando cada vez mais 

força através de grandes artistas como Carlos Gardel, tendo sua entrada triunfante através do 

sainete20 Los Dientes del Perro, cantando Mi Noche Triste, composta por Pascual Contursi em 

1917. Essa época marcou o início de uma nova era no tango, conhecida por Nova Guarda, 

onde a presença dos espetáculos de orquestras, cantores e tangos alcançaram uma crescente 

apresentação nos sainetes, onde de costume ocorriam em zonas urbanas, mais precisamente 

nos cabarés. Archetti (2003, p.18) aborda o tango neste momento, onde suas fronteiras 

ultrapassam o território nacional: 

A globalização do tango ocorreu durante esse período, com a ajuda da tecnologia 

moderna: o rádio, os filmes e os discos. Alguns cantores (como Carlos Gardel) e 

orquestras se tornaram famosos mundo afora. Esse mesmo processo de globalização 

serviu para inventar uma "tradição", um espelho no qual os argentinos podiam se 

ver, precisamente porque ali os "outros" começaram a vê-los. A narrativa, a dança e 

a música, que formavam as diferentes faces do tango, tornaram-se um elemento-

chave na criação de um produto cultural argentino "típico". Os textos, como discurso 

escrito, converteram-se em uma espécie de "poética popular". Sem o poder da 

música, no entanto, o impacto das palavras provavelmente teria sido bastante 

diferente. A poderosa combinação de texto e música dava às histórias emocionais 

escritas uma dimensão especial, porque fazia delas objeto de canto e dança. Na 

Europa, por sua vez, a música e a dança eram mais importantes que as letras. Nesse 

contexto, e especialmente quando as orquestras ou os dançarinos se apresentavam 

em cabarés e em diferentes tipos de show, as roupas gauchas, como símbolo da 

Argentina típica, ganhavam importância. (ARCHETTI, 2003, p.18) 

                                                 
14 Pasodoble é um estilo musical e uma dança com origem na Espanha, surgido no século XVI. 
15 Chotis (em português, chotiça) é uma espécie de polca mais lenta, de origem continental, que não deve ser 

confundida com a escocesa. 
16 Massurca (em português, mazurca) é uma dança tradicional de origem polaca, feita por  pares formando 

figuras e desenhos diferentes, em compasso de ¾ e tempo vivo. 
17 Cuadrilla (em português, quadrilha) é uma contradança de origem holandesa com influência portuguesa, da 

ilha de Açougue, e também inglesa, que teve seu apogeu no século XVIII na França, onde recebeu o nome de 

“cachorreira", tornando-se popular nos salões aristocráticos e burgueses do século XVII em todo o mundo 

ocidental.  No Brasil, a quadrilha foi originalmente chamada de "Quadrilha de Arraiais", e era parte das 

comemorações chamadas de festas juninas. 
18 Milonga ou molonga é um estilo de canto, música e dança tradicional de várias partes da América Latina e 

da Espanha. Deriva da habanera e da guajira cubana e flamenca. É o ritmo nacional da Argentina, do Uruguai e 

do Rio Grande do Sul. Também são chamados "milongas" os bailes onde se dança o tango e, por extensão, os 

locais onde esses bailes se realizam. Tradicionalmente, numa milonga baila-se o tango, a milonga e ovals 

cruzado, ou vals argentino (uma variante da valsa Vienense). 
19 Habanera (em português, havaneira) é um estilo musical criado em Havana, Cuba. 
20 Sainete é uma pequena peça teatral em que há bailado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habanera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tango
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valsa
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            Com a globalização do tango, a Europa o recebe como símbolo de expressão da 

cultura argentina. Não que o tango fosse o único tipo de dança e música presente na 

Argentina, mas sua fama chegou a um ponto onde a pátria ficou conhecida como a “terra do 

tango”. Segundo Archetti (2003, p.22), “Paris recriou o tango, enquanto Buenos Aires 

descobria o interior da Argentina”. Através do tango, alguns cantores portenhos deixaram 

de ser rurais, e passam a participar ativamente em território urbano. 

 

3.2. O figurino de tango e seus elementos visuais 

 

O figurino e a moda possuem características bastante semelhantes quando se fala em 

comunicação através da roupa, como podemos observar na afirmação de Leite (2002, p.78): 

 

Tal qual a moda, conforme nos referimos anteriormente, o figurino também 

estabelece um sistema peculiar de sinais que, combinados, resultam em uma escrita 

encerrada no espetáculo fechado. Utiliza-se dos objetos do sistema vestimentar de 

forma diferenciada daquela que empregada na moda. No entanto, se for determinado 

de acordo com a encenação, o figurino não será espontâneo. Não se põe a serviço do 

indivíduo e de seu universo social, mas molda-se conforme o “outro” universo que o 

espetáculo cênico determina. (LEITE, 2002, p. 78). 

 

           Dessa forma é possível inferir que o figurino possui um sistema de códigos que fazem 

com que a roupa seja uma fornecedora de informações ao mesmo tempo em que é participante 

do espetáculo. Contudo, para Abrantes (2001, p.15) o figurino não pode ser mais relevante 

que os outros elementos da cena, ou seja, a roupa é um elemento que possui a mesma 

importância em relação aos outros componentes do espetáculo. Para Abrantes (2001, p.15): 

 

O figurino deve ser pensado como elemento artístico integrando conjunto de 

cenário, luz, música etc.. Ele evidencia relações, traços e formas característicos de 

nossa cultura, proporciona um diálogo com a intelectualidade, com o virtuosismo de 

nosso tempo. Os figurinos evidenciam uma dimensão e uma função na 

caracterização de tipos e personagens. Eles são capazes de integrar e diferenciar, de 

excluir ou acentuar comportamentos, conceitos e ideologias. (ABRANTES, 2001, 

p.15). 

 

            O tango foi capaz de reunir desde a camada social mais baixa à classe alta em sua 

esfera artística. Sua capacidade de seduzir fez com que esses indivíduos se misturassem no 

mesmo espaço: os bordéis. Ao observar algumas análises da indumentária do tango, Kirk 

(s.d.) cita sua análise: 

Registros contemporâneos se referem a vestidos indecentes e estilo vulgar dos 

dançarinos de tango. Mais tarde, como o tango se tornou uma mania na Europa e nos 
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Estados Unidos, a cultura do tango iria influenciar a moda, uma vez que a dança 

havia saído das favelas para os cabarés de classe alta e para os salões de dança e 

bailes de Paris, Londres, Berlim e Nova Yorque. (KIRK, sem data). 

             Quando se fala em figurinos de tango, é bastante importante observar a ampla 

variedade de estilos de vestuário que anda lado a lado com a amplitude de modalidade de 

danças e ritmos tangueros21. As adaptações que ocorrem na roupa para a dança, também são 

um fator preponderante para ser analisado quanto às suas características visuais pondo em 

questão uma comparação a uma roupa “comum”. 

             Segundo Kirk (data desconhecida)22, “a roupa inicial do tango era um reflexo da 

vestimenta usada pelas classes pobres e trabalhadoras dessa região”, sendo assim, é possível 

tomar como ponto de partida para o primeiro figurino o chamado gaucho. Por volta de 1880, 

os gauchos, também conhecidos como compadres, eram figuras masculinas de procedência 

rural que normalmente trabalhavam em matadouros encontrados naquela época. Collier 

(1992: 94-95) conta com detalhes como se dá a indumentária dos compadres: 

O livre e nômade mundo gaucho havia mais ou menos desaparecido nos anos 1880, 

embora o compadre suburbano tenha talvez herdado certos valores gauchos: 

orgulho, independência, masculinidade ostentosa, propensão para resolver 

problemas de honra à faca. Mais numerosos que os compadres eram os jovens de 

origem pobre que procuravam imitá-los e que eram conhecidos como compadritos, 

valentões de rua bem representados na literatura da época e facilmente identificáveis 

por seus contemporâneos a partir de seu vestuário padrão: chapéu mole, lenço de 

seda folgado amarrado no pescoço, faca discretamente embainhada no cinto, botas 

de salto. (COLLIER, 1992:94-95). 

            Ainda analisando esse período entre o final do século XIX e início do século XX, 

dessa vez falando da indumentária feminina, Werner (2012) comenta que um dos principais 

elementos visuais se constituía de uma saia longa sem fendas, mas com uma estrutura que 

permite determinado grau de liberdade no movimento das pernas. Pode-se inferir nesse caso 

que a indumentária utilizada para as danças predecessoras do tango ainda tinha uma raiz 

fortemente rural, embora haja adaptações para um vestuário mais adequado para os 

movimentos executados nas danças. 

Na nova guarda, o figurino passa por uma revolução visual bastante significante, a 

partir do momento em que este chega aos cabarés. Tanto masculino como feminino mudam 

significantemente, dessa vez mais ousados e com nuances “eróticas”. Carlos Gardel23 foi um 

                                                 
21 Tanguero: termo designado para definir tudo que envolve o tango. 
22 KIRK, Mary Anne. História da vestimenta do tango. Traduzido por Ana Simoes. Sem data. Disponível em: 

<http://www.ehow.com.br/historia-vestimenta-tango-sobre_15239/>. Acesso em 6 de abril de 2015. 
23 Nascido em 11 de dezembro de 1890, de origem controversa (pode ter nascido em Tacuarembó, Uruguai ou 

Medellín, Colômbia), foi o mais famoso cantor de tango argentino, país ao qual chegou quando tinha 2 anos de 

idade. 
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dos artistas mais influenciadores quando se fala no vestuário tanguero. O estilo compadrito 

era presente, porém Carlos Gardel influencia com a inserção de uma moda mais “clássica”, 

como menciona Kirk (s.d.):  

 

A vestimenta de tango masculina imita a do compadrito, ou durão, e é caracterizada 

por botas de cano alto, chapéu desleixado e gravatas de seda frouxas. Os músicos 

famosos de tango, como Carlos Gardel, que frequentemente usavam um cachecol de 

seda, paletó transpassado e cabelo penteado para trás, iriam mais adiante influenciar 

a vestimenta de tango masculina. (KIRK, sem data). 

 

Figura 1 – Influência dos cabarés no figurino tanguero 

 

                                Fonte: Acervo do autor, 2016.    

 

Quanto ao vestuário feminino, sua aparência sensual é o ponto elementar quanto a sua 

aparência. As cores fortes, fendas, decotes profundos, rendas, pedrarias e acessórios ousados 

compõem um figurino capaz de chamar a atenção instantaneamente.  

           Já a situação do figurino de tango atualmente permanece de forma saudosista, trazendo 

elementos remetentes à época dos cabarés, de visual erótico e sedutor, porém, com 

características clássicas e luxuosas vistas sob uma ótica contemporânea. As fendas, decotes, 

franjas e transparência estabelecem-se no figurino feminino de forma evidente, desde vestidos 

curtos ou longos a macacões. O visual saudosista também aparece no figurino masculino, 

ressaltando o estilo compadrito, com características fortemente masculinizadas, ternos 

completos ou camisa semi-aberta e calças adaptadas para dança. Kirk (s.d) apresenta a sua 
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análise quanto ao figurino contemporâneo: 

 

A popularidade do tango caiu durante a Grande Depressão e subsequentes ditaduras 

militares na Argentina. O tango experimentou um ressurgimento sob o governo de 

Juan Peron, mas mais uma vez caiu em declínio nos anos cinquenta, com a 

popularidade do rock and roll e o tumulto político e econômico que se seguiu. A 

dança experimentou um reavivamento em 1983 e mais uma vez nos anos noventa. A 

vestimenta de tango moderna manifesta um apreço ao passado, senão uma 

interpretação literal, na qual o homem veste um paletó transpassado e cabelo 

penteado para trás e as mulheres frequentemente usam vestidos negros até a metade 

da panturrilha, fazendo menção aos extravagantes anos vinte. (KIRK, sem data). 

 

           Para observar o figurino de tango em uma ótica contemporânea, foram analisados 

diversos vídeos de espetáculos tangueros, mais especificamente apresentações de dança, 

assim como o material coletado na pesquisa de campo executada em Buenos Aires. O 

conteúdo dos vídeos está disponível online no site de vídeos Youtube24, dentre os diversos 

canais25 selecionados, fazem-se presentes os vídeos de 2xTango26, canyengueargentino27 e 

Mauro Caiazza28. No que se refere à pesquisa de campo, o material foi apurado de acordo 

com o que foi observado dentro das casas de show de tango, espetáculos de rua e lojas de 

figurino tanguero.  

 

Figura 2 – Casas de Tango em Buenos Aires 

 

                                   Fonte: Acervo do autor, 2016.           

                                                 
24 Link para acesso do site: <https://www.youtube.com/> 
25 Canal é uma conta feita por um usuário do Youtube para a divulgação de vídeos. 
26 Link para acesso do canal: <https://www.youtube.com/user/2xTango/> 
27 Link para acesso do canal: <https://www.youtube.com/user/canyengueargentino> 
28 Link para acesso do canal: <https://www.youtube.com/user/cochocaia123456> 
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Para uma maior melhor compreensão do figurino na dança foram selecionadas cinco 

diferentes modalidades de tango argentino: tango canyengue29, tango de salón30, tango 

milonguero31, tango fantasía32 e tango nuevo33. Foi selecionado um vídeo de cada 

modalidade, para assim descrever o figurino feminino e masculino de acordo com os estilos 

mencionados acima, em ordem respectiva. 

 

3.2.1. O figurino de tango canyengue 

 

O figurino do tango canyengue, observado no vídeo do canal canyengueargentino, 

com o casal de dançarinos Roxina Villegas e Adrian Griffero mostrou-se saudosista, com 

cores neutras e discretas e modelagem clássica.  

No figurino feminino, as cores monocromáticas e pastéis fizeram-se presente em 

conjunto com peças ousadas, porém, sem grandes decotes, fendas ou recortes. Em uma das 

danças, a bailarina usa um vestido preto de tecido bastante fluido e estampa floral em tom 

pastel, de comprimento até o joelho, com um decote suave no busto e com um tecido bastante 

leve e fluido caindo de suas costas até um pouco além do fim do vestido. Para acessórios, a 

bailarina usa um colar médio de pedrarias em combinação com brincos longos e sandálias 

pretas de salto alto adaptadas para dança. O cabelo permanece solto nos dois vídeos e a 

maquiagem em tons monocromáticos e suaves.  

No figurino masculino, o bailarino usou um estilo clássico para os dois vídeos: terno 

completo de corte clássico com camisa preta e variação de gravata preta ou branca. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 O tango canyengue, também conhecido como tango orillero, era um nome que se dava a um tango que se 

bailava nos bairros do início do século XX. É um dos estilos mais antigos conhecidos. 
30 É um tango que se fez bastante conhecido nos famosos salões de baile de tango. Tem um caráter bem social e 

menos dramático que os outros estilos de tango argentino. 
31 No Milonguero, o casal mantém um balance excepcional, onde ambos bailam como se estivessem prestes a 

cair para frente, especialmente as mulheres.  
32 Tango Fantasía ou Escenario é a modalidade apresentada em espetáculos, exibições e competições. 
33 De todos os outros estilos, o Nuevo é o mais flexível. Se baila ao ritmo de novos estilos de música de tango, 

como o electro tango. Este estilo também incorpora elementos de outras danças, como salsa e swing.  
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Figura 3 – Sapatos masculinos para tango 

 

                     Fonte: Acervo do autor, 2016. 

 

Quanto a acessórios, os sapatos sociais adaptados para dança possuem uma variação 

de cor preto, branco ou bicolor e no cabelo é usado gel, penteado para trás. 

 

3.2.2. O figurino de tango de salón 

 

No tango de salón, diversos casais dançavam ao mesmo tempo no salão, e a ampla 

variedade de estilos de figurino mostrou-se presente nos dois vídeos. Nos figurinos femininos, 

os tecidos variam de cintilantes, rendas, fluidos e transparentes. As cores são diversificadas, 

desde tons monocromáticos e pastéis a cores como azul e rosa. As tonalidades são suaves, os 

tons de azul permanecem claros e neutros ou escuros e discretos e o rosa se esconde em tons 

de preto. Estampas florais ou abstratas aparecem em alguns modelos. As modelagens são 

variadas, contudo, os recortes, fendas e decotes na frente e nas costas se fazem presentes em 

praticamente todos os vestidos. Os recortes proporcionam para os figurinos a utilização de 

outros tecidos para se contraporem uns sobre os outros ou para disfarçar o excesso de 

transparência de alguns outros modelos. As fendas variam de tamanho e posição e os decotes 

eram leves ou profundos.  

Os acessórios são diversificados: as joias estão sempre em combinação com as peças 
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de roupas, os sapatos salto alto são adaptados para dança, os cabelos estão presos em coque, 

rabo de cavalo ou tranças diversificadas e a maquiagem podem ser fortes ou em tons suaves.  

No figurino masculino, os ternos de corte clássico dessa vez possuem diversas 

tonalidades, com tons de branco, preto, pastéis a tonalidades discretas de azul. Os acessórios 

permanecem os mesmos em relação à modalidade anterior, contudo, alguns homens usam 

lenço no bolso do paletó, com cores em combinação com a gravata ou o resto do terno. 

 

3.2.3. O figurino de tango milonguero           

 

Para o tango milonguero, a principal diferença em relação aos figurinos anteriores é 

quanto à variedade de cores e estampas em ambos os figurinos femininos e masculinos. Para 

as mulheres, dessa vez, as cores são mais sensuais, como tons de vermelho, roxo e preto ou 

mais românticas, como  tons de verde, azul, rosa, branco e pastéis. As estampas que fazem 

presença são florais tradicionais ou orientais, listras, geométricos e abstratos. Quanto aos 

tecidos, permanecem as características da modalidade anterior, como cintilantes, 

transparentes, rendas e estampados. Os acessórios permanecem os mesmos utilizados no 

tango de salón.  

Quanto ao figurino masculino, as tonalidades dos ternos aparentam mais suaves, 

mesmo com a presença de ternos de cor preta. Tonalidades de marrom, off-white e cinza 

marcam presença nesta modalidade, em conjunto com camisas de tons monocromáticos e 

gravatas de diversas cores, contudo, as cores preto, branco e vermelho conservam-se em 

maioria. 

 

3.2.4. O figurino de tango fantasía            

 

No tango fantasía surge uma ampla gama de elementos visuais diferentes em relação 

aos figurinos das modalidades anteriores. Na dança de Hugo Mastrolorenzo e Agustina 

Vignau o figurino é um elemento que participa ativamente no espetáculo. O vestido preto da 

bailarina possui rosas vermelhas aplicadas em torno das fendas, decote e parte inferior, onde 

em momentos dramáticos da dança, o bailarino arranca as rosas da roupa da dançarina, 

fazendo com que o figurino feminino seja uma forma emocionante de deixar o espetáculo 

mais enternecedor.  

         O vestido de ponta tem comprimento até o calcanhar e uma grande fenda na perna 

direita. O tecido é bastante fluido e de aspecto brilhante, com aplicações de rosas vermelhas e 
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rendas. Devido os passos rápidos e movimentos livres e extensos na dança, todos estes 

aspectos no vestido mostraram-se fundamentais para a execução dos gestos dançantes. Os 

acessórios dessa vez eram discretos, com a presença de joias discretas, cabelo preso por um 

coque baixo e sandálias de salto alto de tonalidade preta adaptadas para dança.  

 

Figura 4 – Figurino usado em tango fantasía 

 

Fonte: Mundial de Tango 2011 4to puesto Categoria Escenario: Hugo Mastrolorenzo & Agustina Vignau, 

Youtube. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=YeDYugloYp8>. Acesso em 04 de fevereiro de 

2017.  

 

Quanto ao figurino masculino, o dançarino usa terno completo preto, camisa preta e 

gravata e lenço vermelhos. As cores possuem o propósito de combinar os figurinos feminino e 

masculino, com as cores preto e vermelho. Uma diferença percebida em relação às 

modalidades anteriores é quanto a parte inferior do terno, onde a calça aparenta ter um tecido 

mais maleável e leve e modelagem mais ampla, com pernas mais espaçosas, para garantir uma 

boa movimentação do dançarino no bailado. Já na pesquisa de campo, mais precisamente na 

casa de show Tango Porteño, um espetáculo de tango fantasía foi bailado por um casal 

trajando figurinos marcantes devido suas cores intensas e seu contraste entre si. 
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Figura 5 – Figurino usado em tango fantasía no espetáculo em Tango Porteño 

 

               Fonte: Acervo do autor, 2016 

 

 O figurino feminino era composto por um longo vestido vermelho escarlate com 

fendas, e o masculino, um terno clássico com modelagem ajustada e tecido levemente 

cintilante. 

 

3.2.5. O figurino de tango nuevo 

 

Por fim, no tango nuevo, surge as principais diferenças de elementos visuais nos 

figurinos tomando em comparação os figurinos dos estilos de tango anteriores. Na dança 

bailada por Mauro Caiazza e Guadalupe Ponzelli, o figurino acompanha o estilo exótico e 

moderno da música electro tango34.  

A roupa feminina possui elementos visuais extravagantes, uma espécie de macacão 

azul cobalto longo onde somente a perna direita da peça é cortada por uma profunda fenda. O 

figurino é inteiramente confeccionado em renda brilhante e transparente, com vazados 

assimétricos e decotes bastante cavados. Aplicações de bordados ostensivos estão localizadas 

no busto e nas partes inferiores da peça, para compensar o excesso de nudez que a 

transparência da renda acaba oferecendo.  

                                                 
34 Electro tango, fusion tango ou neo tango é um estilo de música de tango que incorpora recursos de música 

eletrônica, DJ e VJ. 
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Na pesquisa de campo foi observado um espetáculo ocorrido em uma das mais 

famosas casas de tango de Buenos Aires: o Café Tortoni. Lá, excelentes dançarinos bailaram 

em elegantes figurinos, todos em tons escuros com tecidos brilhantes e modelagem sensual. 

Para acessórios, sandálias de salto alto douradas, maquiagem clássica e cabelo corte 

Chanel compõem um visual suficientemente excêntrico em conjunto com o figurino, 

remetendo à extravagante era dos anos 20. O vestuário usado pelo dançarino é o mais 

diferente em relação aos anteriores, visto que dessa vez a figura masculina dispensou o 

clássico terno completo e passa a usar calça e camisa de um modo informal e sensual. O 

figurino é composto por uma camisa semiaberta cinza azulada de punhos azuis e calça azul 

Royal com a cintura um pouco elevada e pernas espaçosas. Apenas sapatos de dança pretos 

compõem o conteúdo de acessórios dessa vez, dando um visual casual para o dançarino. 

 

Figura 6 – Figurinos de tango nuevo em Café Tortoni 

 

Fonte: Acervo do autor, 2016. 

 

           Resumindo, ambos os figurinos masculinos e femininos possuem uma linha estética 

sensual, romântica e, dependendo do conceito do espetáculo, podem ainda adquirir um 

aspecto mais saudosista. Um elemento específico observado nos figurinos femininos é uma 

espécie de peça íntima usada especialmente para danças onde são executados movimentos 

abertos, onde este elemento possui exatamente a mesma cor do figurino, fazendo com que 

este passe despercebido na dança.  

Dessa forma, foi possível compreender que as peças ao mesmo tempo em que 

carregam consigo uma forma de representar uma personalidade do dançarino, também se 
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fazem participantes no espetáculo, adaptando-se para a dança de uma forma ergonômica e 

esteticamente bela. 

 

3.3. O figurino do tango e sua influência na moda 

 

Não só a área figurinista, mas a moda em alguns aspectos sofreu influências dos elementos 

visuais do tango, como aponta Kirk (s.d.): 

 

O tango teve um grande impacto na moda feminina por volta de 1910. Quando a 

mania do tango chegou à Europa e aos Estados Unidos, o vestido da mulher teve de 

se tornar mais leve e largo, para acomodar os movimentos da dança, caracterizada 

por parceiros se abraçando, algumas vezes até de bochecha colada, com as pernas se 

estendendo até o espaço de dança do parceiro. O "cetim tango", laranja e amarelo, 

sumiu das prateleiras e a "feira do tango", que foi promovida por estilistas em 1913, 

mostrou um corpete transparente e uma saia encurtada até a metade da panturrilha. 

(KIRK, sem data). 

 

Figura 7 – Influência do tango na moda: vitrines de Buenos Aires 

 

               Fonte: Acervo do autor, 2016. 

 

Os elementos tangueros passam a gerar algumas tendências na moda a partir desse 
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momento. O tango em si passa a ser influente devido à dança, seu ritmo sedutor conquista o 

público, que passa a usar roupas adequadas para o movimento que a dança exige. O fator 

emotivo também é importante, o erotismo, sensualidade, a masculinidade e a paixão fornecida 

pelos tangueros encantam as pessoas a ponto de desejarem viver o mundo tango. Os 

elementos visuais presentes nos figurinos influenciaram a ponto de existir um episódio na 

história em que poderiam classificar o tango como “estar na moda”, como afirma Kirk (s.d.): 

 

O tango se tornou tamanha sensação que acabou por revolucionar o uso do corpete 

feminino. Os fabricantes responderam fazendo corpetes especiais de dança, que 

permitiam grande liberdade de movimentos na parte superior do corpo. Isso criou 

um grande contraste com o precursor da moda feminina, a garota Gibson, que 

apresentava saias longas e esvoaçantes e uma cintura afinada por um corpete justo. 

Além disso, a jupe-culotte, ou calça feminina, se tornou popular para acomodar a 

dança. (KIRK, sem data). 

 

 Este momento vivido na história nos revela que os elementos tangueros puderam 

influenciar em alguns aspectos relacionados às tendências de moda através do fator emocional 

em que o ritmo foi capaz de produzir. 

 

3.4. Estudo dos elementos visuais do figurino feminino 

 

A análise dos figurinos selecionados para este projeto tem como objetivo explanar o 

que cada elemento influencia nas características visuais deste vestuário, como suas cores, 

materiais, modelagem, acessórios e outros componentes. Para Pavis (2003, p.169) o figurino 

deve fornecer uma coesão na história em que ele apresenta ao público que o assiste, como 

afirma no trecho: 

 

No interior de uma encenação, um figurino é definido a partir da semelhança e da 

oposição das formas, dos materiais, dos cortes, das cores em relação aos outros 

figurinos. O que importa é a evolução do figurino no decorrer da representação, o 

sentido dos contrastes, a complementaridade das formas e das cores. O sistema interno 

dessas relações tem (ou deveria ter) grande coerência, de modo a oferecer ao público a 

fábula para ser lida (PAVIS, 2003, p.169). 

 

          Quando se pensa no figurino como um modo de expressar uma determinada linguagem 

certifica-se que a composição de seus elementos: modelagem, cor, textura têm a capacidade 

de expor mensagens (BAENA, 2013, p.6).  

Estes elementos em conjunto trabalham de uma forma onde também devem se inserir 

no cenário do espetáculo, para que haja assim uma concatenação de todas estas unidades 
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dentro da apresentação, como afirma Roubine (1998, p.146): 

 

O figurino, por sua vez, deve ser considerado como uma variedade particular do 

objeto cênico. Pois se ele tem uma função específica, a de contribuir para a elaboração 

do personagem pelo ator constitui também um conjunto de formas e cores que 

intervêm no espaço do espetáculo, e devem, portanto integrar-se nele. (ROUBINE, 

1998, P.146). 
 

          Para o estudo dos elementos do figurino de tango feminino, serão analisados 

respectivamente componentes como cores, modelagem, material, acessórios, cabelo e 

maquiagem. Cada item será observado de acordo com os figurinos dos espetáculos já 

mencionados anteriormente neste projeto e conceituados de acordo com estudos já executados 

por outros pesquisadores. 

         O primeiro tópico a ser estudado dentro do figurino será a cor. A importância da cor em 

uma peça de vestuário vale a partir do momento em que este nos fornece uma sensação 

subjetiva fornecida por este elemento de tonalidade, e é possível inferir isso através do 

exemplo da influência da cor na publicidade, como mostra Freitas (2007, p.9): 

 

Ela tem como característica marcante fixar os aspectos positivos da sociedade. Por seu 

poder de impacto, por seu conteúdo emocional e por sua expressividade de fácil 

assimilação, a cor anda lado a lado com a Publicidade contribuindo fortemente para a 

transmissão da mensagem idealizada. (FREITAS, 2007, P.9). 

 

          Ao observar as cores mais presentes nos figurinos femininos de tango, as nuances mais 

assíduas foram tons de vermelho, preto, branco, rosa e azul. Dentro das observações 

executadas nos vídeos mencionados neste projeto, uma das cores mais frequentemente 

empregadas nos figurinos femininos é o vermelho. Da paixão ao ódio, uma cor que reúne 

sentimentos intensos que são presentes no tango, pode ser observada na análise de Heller 

(2015, p.54): 

 

Do amor ao ódio: o vermelho é a cor de todas as paixões, as boas e as más. A 

experiência dá origem a símbolos: o sangue se altera, sobe para a cabeça e o rosto se 

ruboriza – por timidez ou por paixão, ou por ambas as coisas à sua vez -. Também se 

avermelha porque está com vergonha, porque está com raiva ou porque está excitado. 

(...) Os corações são pintados de vermelho porque os amantes pensam que todo o seu 

sangue flui para o seu coração. Também as rosas vermelhas e as cartas vermelhas se 

associam ao amor. (HELLER, 2015, p.54, tradução nossa). 

 

Sob essa ótica, o vermelho no tango propõe um sentimento que permanece em 

derredor do intenso, do passional, do carnal. O tango obtém uma faceta que mora em zonas 

prostibulares, onde os sentimentos intensos bailam sob passos sensuais. Werner (2012, p.111) 
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mostra a ascensão do tango na seguinte afirmação: 

 

A esse contexto, é mais do que pontual a menção às zonas prostibulares, quando esse 

jogo entre homens torna-se receptivo às figuras femininas, marginalizadas ou não. 

Quer imaginemos homens dançando por uma mulher ou homens e mulheres dançando 

na ante-sala do prostíbulo, o tango que se revela aqui é a dança híbrida, ora 

masculinizada e varonil, ora sensual e passional. É nesses espaços de nascimento, de 

modificação, de transmissão e de contaminação cultural e artística, que o tango nasce, 

esse filho bastardo, sem pai ou mãe definidos, que pouco a pouco vai conquistando 

argentinos e estrangeiros. (WERNER, 2012, p. 111). 

 

Figura 8 – Vestido vermelho em vitrine de Buenos Aires 

 

                                   Fonte: Acervo do autor, 2016. 

 

Com base na reflexão de Werner (2012, p.111), infere-se que o sentimento intenso, 

sensual e erótico faz parte do tango, visto que sua ascensão deriva dos prostíbulos. Logo, a 

tonalidade vermelha encaminha esta intensiva sensação de paixão e ódio (HELLER, 2015, 

p.54). 

Para Heller (2012, p. 132) a junção de preto e violeta resulta no mistério, pois se 

remete ao céu noturno. Ao aplicar estes conceitos no figurino de tango feminino, classifica-se 

esta roupa como elegante, com toques de mistério e personalidade forte. 
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Figura 9 – Vestido violeta em tango de rua de San Telmo 

 

           Fonte: Acervo do autor, 2016. 

          

O branco, quando aplicado ao vestuário do espetáculo de tango, fornece a esta mulher 

uma ideia de uma pessoa magnânima, valorosa, como se pode perceber na afirmação de 

Heller (2012, p.157): 

 

Branco é a cor dos deuses: o deus Zeus faz sua aparição na Europa como um touro 

branco, e à Leda como um cisne branco. O Espírito Santo se apresenta como uma 

pomba branca. Cristo é o cordeiro branco. O unicórnio branco é o animal simbólico da 

Virgem Maria. E os anjos são representados quase sempre vestidos de branco e com 

asas brancas. (HELLER, 2012, p.157, tradução nossa). 

 

         A feminilidade também é representada pela cor branca, assim como a nobreza, e a 

fragilidade (HELLER, 2012, p.159). No que se refere ao tango, o rosa traz uma noção de 

ternura erótica e do corpo despido, de acordo com Heller (2012, p.214): 

 

O rosa não é uma cor associada a forças elementares. O rosa é suave e terno: é a cor 

da delicadeza. O rosa também nos faz pensar na pele na qual a converte em uma cor 

erótica. É a cor do corpo despido. As pessoas de pele clara dizem de si mesmas, em 

perfeita concordância com o sistema de valores do nosso simbolismo cromático que 

são “brancas”, mas na verdade são rosadas. George Bernard Shaw dizia ironicamente: 

“Os chineses nos chamam de rosados. Com isso nos lisonjeiam”. (HELLER, 2012, 

p.214, tradução nossa). 
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Figura 10 – Vestido rosa em espetáculo de Tango Porteño 

 

        Fonte: Acervo do autor, 2016. 

         

Dessa forma, as tonalidades de rosa garantem ao figurino feminino uma noção de 

feminilidade, com toques de delicadeza e um sentimento sutil de erotismo. 

       Segundo Heller (2012, p.33) o azul simboliza o princípio feminino, pois ele é suave, 

passivo e introvertido, e o simbolismo tradicional o vincula à água, atribuído também ao 

feminino. Assim como o branco, o azul adquire uma noção pródiga, dadivosa como diz Heller 

(2012, p.33): 

 

Na pintura antiga, o azul adquire, como cor feminina, máxima importância, pois é a 

cor simbólica da Virgem Maria, a mulher mais importante do Cristianismo. Nada tem 

sido pintado tantas vezes como ela. (HELLER, 2012, p.33, tradução nossa). 

 

        Levando em consideração estes conceitos, entende-se que o azul cumpre uma função 

parecida com o branco, porém de uma forma mais feminina e introvertida. 



 

 
34 

Figura 11 – Vestido azul em espetáculo de Café Tortoni 

 

                     Fonte: Acervo do autor, 2016. 

         

A modelagem é um fator importante no que se refere a respeito de um figurino de 

dança, sua configuração altera a forma de como esse vestuário se dispõe no corpo da 

dançarina, pois cada técnica possui uma função específica para o ajuste ergonômico da peça, 

como se nota no comentário de Bezerra e Martins (2006, p.2): 

 

Com a evolução do vestuário e conseqüentemente do processo de modelagem as 

roupas foram adquirindo as formas do corpo através da criação das pences, aliada aos 

avanços tecnológicos dos têxteis (fibras, fios, tecidos planos e de malha) somados às 

diversas técnicas de modelagem, o estudo específico das pences, drapeados e recortes; 

possibilitaram maior ajustamento dos tecidos ao corpo, em especial os tecidos planos, 

facilitando os seus movimentos. (BEZERRA E MARTINS, 2006, p.2). 

 

       As pences, recortes, drapeados, fendas e outras técnicas aplicadas no figurino de tango 

tem o propósito de adaptar esta roupa ao dançarino, permitindo a este uma maior comodidade 

e autonomia no momento em que se executam os passos de bailado tanguero. Para Puls, Rosa, 

Schulte e Toledo (2010, p.2), estes conceitos são importantes no vestuário adaptado para a 

dança: 

 

Observa-se nos espetáculos de dança e teatro, a intensidade que se trabalha o corpo 

em movimento. Possivelmente, o profissional de dança que veste uma roupa que 

oferece, em especial, conforto, segurança e beleza, propaga entusiasmo que deve 

refletir na sua apresentação e, consequentemente, em quem o assiste. Da mesma 

forma, o projeto de produto do vestuário que une questões da ergonomia tende a 
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contribuir para o sucesso do espetáculo. (PULS, ROSA, SCHULTE E TOLEDO, 

2010, p.2). 

 

Figura 12 – Detalhe de grande fenda em vestido de tango 

 

                                Fonte: Acervo do autor, 2016.       

 

No figurino feminino de tango, um dos elementos mais marcantes existentes em peças 

como vestidos e saias são as fendas. De acordo com Catellani (2003, p.575), a fenda é uma 

abertura na lateral das peças de vestuário que permitem uma melhor desenvoltura dos 

movimentos. Sendo assim, as fendas observadas nos vestidos adaptados para a dança possuem 

além de uma função estética, oferecendo sensualidade a este figurino, também uma utilidade 

ergonômica, onde este elemento proporciona à dançarina uma melhor comodidade na prática 

dos passos de bailado tanguero.  

       O tecido em que se é utilizado para a confecção do figurino interfere nas questões 

estéticas deste vestuário. Como se pode observar na análise de Gonçalves (2011, p.41): 

 

O tecido é peça chave da caracterização dos figurinos. A escolha do tecido pode 

definir, por exemplo, o status ou a origem da personagem. Tecidos refletores de luz 

(como rayon, seda, alguns poliésteres e nylon) podem ser elegantes ou parecerem 

baratos devido ao excesso de brilho. Em um figurino de época os tecidos refletores de 

luz representam a alta classe, enquanto os absorventes de luz (lãs, algodão e diversas 

outras fibras naturais) representavam as classes baixas ( LA MOTTE, 2010). Porém, 

em um cenário moderno, os gângsteres vestem sedas brilhantes com jóias pesadas 

enquanto um juiz sóbrio veste um casaco de lã cinza com bons acabamentos (LA 
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MOTTE, 2010). (LA MOTTE35, 2010 apud GONÇALVES, 2011, p.41). 

 

        Com base nisso, o tecido dá ao figurino uma particularidade que quando se é utilizado 

pelo dançarino, configura à roupa uma personalidade que os aspectos estéticos deste material 

detêm. Sendo assim, os tecidos cintilantes e com texturas diferenciadas e transparências, 

como a seda e a renda, dão ao figurino de tango uma aparência elegante e sofisticada que o 

espetáculo de tango exige.  

        Os acessórios são outra parte significante na composição do figurino, pois estes fazem 

parte da constituição do traje (GONÇALVES, 2011, p.32). As joias usadas pela dançarina de 

tango concebem uma noção de elegância e ostentação à personagem no espetáculo tanguero. 

O tipo de salto visto no meio da dança, como no tango, é chamado de salto Cubano, é um 

modelo mais largo e mais baixo que a maioria (SALA et. al. 2014, p.42). O sapato adaptado 

para dança é um elemento fundamental para o bailado, como pode-se observar na afirmação 

de Pólo e Schneider (2013, p.140): 

 

Diversas montagens exigem que outros estilos de calçados sejam incorporados ao 

guarda roupa dos bailarinos. Botas, sapatos com salto médio, sapatilhas árabes e 

orientais; de acordo com o contexto onde cada obra é inserida, as influências da 

indumentária cada país chegam às mãos dos figurinistas como referências culturais. 

Fica claro, porém, que os calçados, como qualquer outro elemento de construção de 

um figurino, precisam respeitar os movimentos realizados pelos pés. (PÓLO E 

SCHNEIDER, 2013, p.140). 

 

Figura 13 – Sapatos femininos para tango 

 

                               Fonte: Acervo do autor 

                                                 
35 LA MOTTE, Richard. Costume Design 101. The Business and Art of Creating Costumes for Film and 

Television. Focal Press, USA, 2010. 
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Pólo e Schneider (2013) indicam que cabelo e maquiagem são outros elementos 

também pertinentes na composição do figurino feminino, como elementos fortes e cores 

dramáticas, podendo variar para tons mais suaves e pastéis, como no caso do tango 

canyengue. Conforme o comentário a seguir, infere-se que cabelo e maquiagem contribuem 

não somente com características estéticas do dançarino, mas também propõe uma melhor 

comodidade sobre os aspectos corporais no momento da dança: 

  

Como a maquiagem faz parte da caracterização dos personagens, e, uma vez que nem 

sempre existe um maquiador de palco experiente disponível para tal tarefa, é trabalho 

do figurinista ou do diretor de arte esboçar como será a maquiagem utilizada durante o 

espetáculo. Schlaich (1998) escreve que, para o palco, são utilizados produtos 

específicos, que precisam ser resistentes ao calor, ao suor e ao contato corporal. 

(SCHLAICH, 1998 apud PÓLO E SCHNEIDER, 2013, p.140). 

 

Com base nesses conceitos, percebe-se que o figurino feminino é composto não só por 

elementos que definem características estéticas, mas também toda a sua equivalência 

ergonômica para que forneça comodidade ao dançarino e assim o espetáculo tanguero ocorra 

da sua forma natural: elegante e sedutor. 

 

3.5. Estudo dos elementos visuais do figurino masculino 

 

Assim como o vestuário feminino, o traje do homem tanguero contém uma série de 

componentes que são relevantes para a construção da personalidade do dançarino em relação 

ao ambiente em que se é vivido o espetáculo de tango, visto que o figurino é um dos 

elementos fundamentais para a transmissão do pensamento ao público (MUNIZ, 2004).  

Através da análise dos materiais obtidos através da pesquisa de campo em Buenos 

Aires e vídeos de espetáculos de tango mencionados neste trabalho foi possível perceber que 

em relação aos figurinos femininos, visualmente, os trajes masculinos possuem uma menor 

variação de componentes de aparência, como suas cores por exemplo. 

 As cores traduzem uma boa parte do humor, das sensações e sentimentos. Logo, se 

sua finalidade é elaborar um figurino com o intento de ser “alegre”, as cores devem assumir o 

papel de transmitir sentimentos que estejam ao redor de um ambiente “ensolarado, inocente e 

feliz”. Já se a natureza do espetáculo for mais fria, obscura, equitativamente as cores terão que 

interpretar o mesmo papel de traduzir os sentimentos ao público que assiste. No caso de 

cenários antigos ou étnicos, as cores tornam-se mais amenas, ao mesmo tempo em que 

ambientes mais modernos ganham cores mais intensas (LA MOTTE, 2010).  
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No que se referem ao figurino masculino, suas nuances se resumem em tons como 

preto, cinza, branco e azul. Assim como na vestimenta feminina, algumas cores desempenham 

um papel parecido quando se fala em seu significado implícito no figurino masculino, tendo 

como exemplo a tonalidade preta, e isto se vê com uma clareza particular na moda masculina 

conservadora: os trajes elegantes, o fraque e o smoking, são sempre pretos (HELLER, 2012, 

p.140 e 141, tradução nossa). Do mesmo modo que o traje feminino, o preto no figurino 

masculino assume uma forma elegante, misteriosa e única.  

Tanto quanto o preto, o cinza está entre as cores mais presentes observadas nos vídeos 

de espetáculos tangueros, estando presente nos trajes completos ou peças separadas no 

vestuário dos dançarinos. Para Rambauske (s.d., p.136): 

 

A experiência humana mais intensa com o cinza se baseia nas nuvens e nas sombras; 

nas grandes cidades, onde se vê menos o céu, o cinza é a primeira cor e a única do 

meio ambiente: maciço, mecânico e metálico. (RAMBAUSKE, sem data, p.136). 

 

O concreto, o cimento, os blocos de cor cinza, as oficinas e a maquinaria pesada 

converteram o cinza na cor dos negócios e da indústria (RAMBAUSKE, sem data, p.136), 

dessa forma esta tonalidade dá ao traje uma noção de seriedade, estabilidade e controle. Tanto 

quanto a cor preta,o branco assume uma função parecida no figurino masculino, dando uma 

alusão munificente, nobre e de grande valor (HELLER, 2012, p.157). Já as tonalidades azuis 

assumem um papel bastante positivo se levado em conta sua aplicabilidade em diversas áreas, 

como é notado no comentário de Heller (2012, p.23): 

O azul tem seu significado mais importante nos símbolos, nos sentimentos que a ele 

associamos. O azul é a cor de todas as boas qualidades que se acreditam com o tempo, 

de todos os bons sentimentos que não estão dominados pela simples paixão, mas 

dependem de compreensão mútua. (HELLER, 2012, p.23). 

 

Sendo assim, o azul quando aplicado ao figurino masculino atribui uma variedade de 

sentimentos como a simpatia, harmonia, amizade e confiança (HELLER, 2012, p.23), 

caracterizando um dançarino que possui uma personalidade melodiosa no espetáculo 

tanguero.  

Dentre os vídeos analisados, o traje mais comumente usado pelos dançarinos é o terno. 

Um vestuário atemporal, versátil para mudanças de acordo com as tendências de moda, 

constrói uma imagem de personalidade única ao usuário deste, como se pode observar na 

análise de Simão (2012, p.55): 

(...) A permanência do terno pode ser relacionada ao seu caráter adaptativo em relação 

às inovações propostas pelo design e pela moda. Numa análise formal – relativa à 

estrutura, à modelagem e ao formato do terno contemporâneo – podemos perceber que 
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a tradição está, de certa forma, constantemente atrelada à sua figura e, dificilmente, 

poderá ser desvinculada do mesmo. Ainda que sua estrutura comporte possíveis 

modificações, ela se mantém, quase sempre, relacionada à sua origem tradicional. 

(SIMÃO, 2012, p.55). 

 

O terno como figurino de tango estabelece um padrão elegante e garboso ao homem 

tanguero, onde para Roetzel (2000, p.90): 

 

O fato (terno) continua a ser a roupa mais elegante que um homem pode vestir, 

pressupondo que o corte, a cor e o tecido estejam correctos e que condigam com a 

ocasião, a hora do dia, a estação do ano e o clima da região. (ROETZEL, 2000, p.90). 

 

Figura 14 – Calças amplas em figurino masculino para tango 

 

                            Fonte: Acervo do autor, 2016. 

Uma variação percebida em um dos componentes do terno foi notada na calça do 

figurino masculino, onde é reparada uma maior amplitude na região das pernas, para que 

possibilite ao dançarino uma maior liberdade para a realização de movimentos no bailado do 

tango, visto que fatores como esses devem ser observados pelo estilista ou figurinista, como 

fala Puls, Rosa, Schulte e Toledo (2010, p.4): 

 

Neste caso, observa-se que o estilista levou em conta, desde o projeto, durante a 

escolha de materiais, a finalidade destinada aos trajes, pois os profissionais precisam 

de liberdade de movimentação ao dança. Isso justifica a preocupação com a 

ergonomia, principalmente por ser uma atividade realizada pelo corpo, de forma 

dinâmica. (PULS, ROSA, SCHULTE E TOLEDO, 2010, p.4). 
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Figura 15 – Acessórios no figurino tanguero masculino 

 

                Fonte: Acervo do autor, 2016. 

 

Os acessórios masculinos se resumem em peças normalmente usadas em trajes como o 

terno (lenço, gravata e suspensório), porém, alguns assim como os acessórios inclusos no 

figurino feminino, são adaptados para dança, como os sapatos, por exemplo, são essenciais 

para que o bailado no tango ocorra de modo mais acessível (PÓLO E SCHNEIDER, 2013, 

p.140). Um outro acessório notado no vestuário tanguero masculino é o chapéu, que já era 

usado pelos compadres, como mencionado por Collier (1992: 94-95). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A roupa atua como referência histórica e cultural para estudantes e profissionais 

ligados ao campo da moda. A análise das técnicas empregadas em acabamentos, modelagens, 

os tecidos e materiais utilizados na confecção dos artefatos possibilita revelar a tradição e os 

costumes de um povo. As vestimentas servem ainda como instrumento de inspiração para 

futuras criações. O figurino, dentro deste contexto, exerce importante função tanto no campo 

artístico, como a dança e o teatro, como no âmbito histórico, pois seus elementos ainda 
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carregam consigo signos que expressam emoções e memórias, e que contribuem na 

construção da personalidade e características da personagem. 

O tango é um importante representante cultural da Argentina, composto por uma tríade 

artística: a música, a dança e o figurino, ele traz consigo uma bagagem histórica muito 

abrangente. Nele, podem-se reconhecer retratos das mudanças sociais, históricas, econômicas 

e culturais da sociedade portenha. Dessa forma pode-se inferir que o figurino de tango é um 

importante objeto de pesquisa que contribui na compreensão e resgate histórico e cultural da 

Argentina. 

A viagem realizada para a coleta de dados para a produção do vigente trabalho foi 

bastante enriquecedora pois possibilitou a observação da aplicação dos conceitos presentes no 

figurino de tango na prática, em seu berço. Notou-se que cada tipo de espetáculo pede por 

uma paleta de cores, cortes, acabamentos e acessórios diferentes de acordo com as emoções 

que se quer passar, embora o figurino masculino apresente pouca variação de cores ou cortes. 

Já no figurino feminino foi observado que há uma grande diversidade de cores e modelos, e a 

fenda, presente na maioria dos modelos, é um importante componente uma vez que ela 

possibilita uma maior mobilidade para as dançarinas e ao mesmo tempo evoca a sensualidade 

nas coreografias.  

A partir deste trabalho foi possível perceber que estes elementos como cores, 

estampas, modelagens, silhuetas, recortes e acessórios, que suas justificativas não 

permanecem somente no fato de que ergonomicamente realizam a função a qual lhe foi 

atribuída. As cores, por exemplo, desempenham um papel psicológico importante através de 

como sua influência é notável nas emoções do espectador, assim como uma silhueta pode 

evidenciar ou abstrair a forma do corpo.  

Embora as pesquisas relacionadas diretamente ao figurino de tango sejam bastante 

escassas, este estudo foi possível devido à percepção de que todos os componentes deste 

vestuário criam uma unidade, ou seja, a junção destes elementos determina a roupa e qual a 

função que esta exercerá. A partir do momento em que cada um destes itens foram analisados, 

o objeto deste trabalho passou a ser estudado de maneira minuciosa com a intenção de 

investigar a função que estes componentes representam em âmbito ergonômico, psicológico, 

cultural e histórico. 

Nas diferentes categorias do tango e seus respectivos figurinos foi possível perceber o 

simbolismo presente na correlação entre seus elementos e a dança, percebidos na maneira em 

que estes são aplicados e como eles se diferenciam nas diferentes modalidades do tango,  
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Conclui-se então que o figurino traduz através da disposição de seus elementos, 

emoções e histórias que são de suma importância para o interesse de historiadores e 

profissionais de moda. O vestuário tanguero se faz simbólico e original, representando a 

cultura de um país por meio de memórias expressadas artisticamente, como se fosse uma parte 

de um cenário de nuances nostálgicas e intensas, assim como o grande espetáculo, o tango. 
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APÊNDICE A – TABELA COMPARATIVA DOS ELEMENTOS FEMININOS DE 

CADA MODALIDADE 

 
Tabela Comparativa: Elementos do figurino de tango

Figurino Feminino

Cores Modelagem Acessórios

Canyengue

Cores monocromáticas e/ou 

pastéis tanto nos figurinos 

como na maquiagem 

Peças ousadas, com ausência 

de grandes decotes, fendas 

ou recortes.

Colares médios e brincos 

longos podem 

complementar o figurino. 

Sandálias pretas de salto 

alto adaptadas pra dança.

Tango de 

Salón

Diversificadas, indo de tons 

monocromáticas e pastéis à 

cores intensas. Estampas 

florais ou abstratas podem 

estar presentes.

Apresenta frequentemente 

fendas, recortes e decotes na 

frente e nas costas.

As jóias complementam 

as peças. Os cabelos são 

presos em coques, rabo de 

cavalo ou tranças.

Milonguero

Cores mais sensuais com 

tons intensos ou mais 

românticas como tons 

pastéis, rosa e branco. 

Estampas florais 

tradicionais ou orientais, 

listras, geométricos e 

abstratos podem estar 

presentes.

A modelagem permanece a 

mesma que a categoria 

anterior.

Os acessórios 

permanecem os mesmos 

que a categoria anterior.

Fantasía

Ampla variedade de cores e 

estampas, mas com 

predominância de cores 

intensas.

Tecido fluido e de aspecto 

brilhante, podendo 

apresentar apliques como 

rosas e rendas.

Jóias mais discretas.

Nuevo

Assim como a categoria 

anterior, o Tango Nuevo 

possui uma ampla variedade 

de cores e estampas.

Tecidos fluidos com aspecto 

brilhante e/ou transparente, 

vazados assimétricos e 

decotes bastante cavados. 

Sandálias de salto alto 

douradas, maquiagem 

clássica.
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APÊNDICE B – TABELA COMPARATIVA DOS ELEMENTOS MASCULINOS DE 

CADA MODALIDADE 

Figurino Masculino

Cores Modelagem Acessórios

Canyengue Tons de preto e branco.

Estilo clássico com 

terno completo de 

corte clássico e camisa 

preta.

Gravatas nas cores preta ou 

branca. Sapatos adaptados para 

dança nas cores preto, branco ou 

bicolor.

Tango de Salón

Tons de branco, preto, 

pastéis à tonalidades 

discretas de azul.

Ternos de corte 

clássico.

Gravatas e sapatos como os 

descritos na categoria anterior. 

Utilização de lenços no bolso do 

paletó, em cores combinando 

com a gravata ou o resto do 

terno.

Milonguero

Tonalidades mais suaves 

com tons de marrom, off-

white e cinza em conjunto 

com camisas de tons 

monocromáticos.

Ternos de corte 

clássico.

Gravatas de diversas cores, 

sobretudo as cores preto, branco 

e vermelho.

Tango Fantasía

As cores possuem o 

propósito de combinar os 

figurinos masculino e 

feminio, com as cores 

vermelho e preto.

Terno com uma 

modelagem mais 

ampla e tecido mais 

maleável nas pernas, 

garantindo uma 

melhor movimentação 

das mesmas.

Permanecem os mesmos da 

categoria anterior.

Tango Nuevo

Há uma maior variedade 

nas cores dos figurinos, 

podendo variar de sons 

mais sóbrios à tons mais 

pastéis.

Calça adaptada para 

danças e camisa 

semiaberta.

Com a saída dos ternos 

completos, as gravatas também 

não são mais utilizadas. Sapatos 

adaptados para dança, 

principalmente na cor preta.  

 


