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O AMOR CORTÊS, O TANGO E “OTRAS COSITAS MÁS” 

Maisa Aurora Marcos1 
 

Há um deserto 

Que teima florescer em mim 

É um desatino..... 

Assim como notas musicais 

Que deixassem as pautas de um hino 

E se lançassem soltas no ar, 

Escandalizando os sopros, os teclados e os violinos.... 

(BASTOS, 2016, p.72) 

                           

 

Este trabalho divide-se em duas partes. Na primeira, pretende-se fazer uma breve 

apresentação sobre o amor cortês, paradigma da sublimação. Na segunda, tentarei responder à 

seguinte  questão: será que o Tango de Salão tem algo a nos ensinar em relação ao encontro 

amoroso? 

 

Primeira parte  

Lacan (1995b) nos apresenta o amor cortês como sendo um paradigma para se pensar a 

sublimação pela arte, de acordo com o que nos falou no seminário “A ética da psicanálise”. A 

criação literária do amor cortês é artificial. Este amor nunca foi praticado e surgiu através de 

um consenso na Europa, principalmente na Alemanha, no século XI e perdurou até o início do 

século XIII. Este estilo de poesia nasceu em uma época em que os homens subjugavam as 

mulheres. A função ética do erotismo deu suporte para o amor cortês. O amor cortês é regido 

por uma moral, por uma série de comportamentos e  condutas as quais regulam as trocas entre 

os parceiros. O objeto feminino aparece como privado, idealizado e inacessível. A Dama  é 

esvaziada de toda característica real. Ela é, dessa forma, transformada em significante. A Dama, 

na função simbólica,  é um objeto sublime, porque é inalcançável, evoca a sublimação e sustenta 

um vazio.  

O que está em questão na sublimação é o fato de o objeto de desejo inacessível, Dama,  

ilustrar o que ocorre no nível da relação de objeto com o desejo. O objeto de desejo, tal como 

 
1 Psicanalista. Especialização em “Corpo: Dança, Teatro e Performance” pela ESACH (Escola 

Superior de Artes Célia Helena). Membro do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. 
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das Ding, caracteriza a existência do vazio, impossível de ser preenchido. A sublimação se 

carcarteriza por uma nova forma de lidar com o desejo: não mais em sua economia de 

substituição metonímica dos objetos, mas no próprio tratamento que vai dar ao objeto, isto é, 

elevando-o à dignidade da Coisa (LUCERO et al, 2013, p.32/33). A figura da Dama condensa 

a possibilidade de sublimação do gozo, além da possibilidade da sublimação pela escrita, nos 

fala Daniele Sanches (em seu curso no Instituto Vox).O que a poesia cortês visa deve ser situado 

no lugar da Coisa, nos diz Lacan (1995b).  

  É o amor que tenta preencher a falta, o vazio, que nos é constitutivo. O maior signo de 

amor é dar o que não temos. Entre dois sujeitos, o que estabelece a relação de amor é que o dom 

é dado  gratuitamente. Por detrás do que o sujeito dá, existe tudo o que lhe falta, afirma Lacan 

(1995b, p.142, 143), no Seminário 4. Amar é dar o próprio vazio, dar a castração, o que nós 

mesmos não conseguimos nomear pois “a relação sexual não existe”, nos diz Lacan. Não existe, 

porque cada um está na sua fantasia, porque não é possível uma justaposição entre as posições 

masculina e feminina. O reconhecimento da própria falta pode possibilitar o sujeito de amar, 

habitando o vazio. A paixão amorosa exacerba o sentimento inerente ao amor. Quando ela não 

é correspondida, tem-se, muitas vezes, a possibilidade do crime passional, gozo absoluto 

(JORGE, 2013, p.149). O amor de transferência é feito do mesmo estofo que o amor, porém ele 

constitui-se em um engodo, porque é uma reprodução do passado, de acordo com Freud. O 

amor de transferência exige  a regra da abstinência sexual entre analista e analisando, opondo 

amor e desejo. Isso evidencia que o amor é aquilo que vem em suplência à inexistência da 

relação sexual (JORGE, 2013, p. 149).  

O amor é essencialmente produção de sentido, é produtor de um discurso fragmentado 

e infinito; também constitui um estilo literário (JORGE, 2013, p.146). Na poesia, o significante 

se apossa da invocação musical, extrai o significante da palavra para dirigi-la ao ponto de onde 

o não sentido dá a ouvir o que tem de inaudito (DIDIER-WEILL, 1999, p.11). A análise também 

toca o real e produz algo similar ao ato poético. 

Lacan (1995b) nos mostra que a construção do amor cortês é um artifcio que se mostra 

durável e deixa rastros no inconsciente. Suas incidências encontram-se até hoje na organização 

sentimental do homem, instalando em nossa cultura o objeto feminino como idealizado. 

 

Segunda parte 
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Falando em amor, vieram-me à memória, os bailes, um dos lugares em que acontecem 

trocas sociais e a busca pelo encontro amoroso. As danças de salão estão entre as danças mais 

executadas do mundo e, dentre elas, o Tango está entre as duas mais dançadas. As primeiras 

danças de salão (Minueto, Polca e Valsa) surgiram na AÁustria e na Alemanha,  no período do 

Romantismo (1770-1849), as demais surgiram na América Latina e persistem até nossos dias. 

O Romantismo, por sua vez, foi um movimento artístico e literário, que surgiu na Europa 

durante a Era das Revoluções - Industrial (1760-1840) e Francesa (1789-1799). Tal movimento 

teve como objetivo se diferenciar e se afastar do racionalismo do  Iluminismo, que colocava a 

razão no centro de tudo e pregava a objetividade. A base do Romantismo é a dor da existência 

da vida. O amor é causa de grande sofrimento. A loucura, os instintos e as emoções são temas 

que agradavam os românticos. Goethe (1749-1832) pertence a esse período. Freud (1856-1939) 

foi seu leitor e construiu sua obra durante o período seguinte ao Romantismo, o Realismo (1850-

1942). Este surgiu junto ao advento da fotografia (1840-1850) e é uma escola contrária ao 

Romantismo. Os realistas tentaram retratar a vida,  problemas e costumes, o mais próximo 

possível da realidade. A mulher não é mais idealizada como no Romantismo, mas o tema do 

“fracasso do sonho de amor” (FERREIRA, 2010)  permanece na poesia desses dois períodos 

(Ferreira,2010)  

Antes de entrar no tema do Tango, gostaria de falar sobre como surge na constituição 

psíquica o empuxo para dançar. O “Estádio do espelho” formulado por Lacan (1949) diz 

respeito ao fato de o bebê,  a partir dos seis meses,  reconhecer,  com alegria, sua imagem no 

espelho. Este acontecimento lhe dá um domínio imaginário do seu corpo e produz uma 

“identificação”, a qual será a matriz simbólica do Eu (MARCOS, 2018). Esse “Estádio” irá  ser 

afetado pela música.  

 A vivência do corpo do bebê supõe uma articulação complexa entre sua realidade 

orgânica e o “ver” e o “escutar” dos pais. Este olhar não se confunde com a visão; trata-se de 

uma forma particular de investimento libidinal, que permite aos pais ver e escutar o que ainda 

não está no bebê  para que um dia isso possa advir. Essas ilusões (dos pais) inscrevem suas 

marcas no corpo do bebê. A palavra da mãe dá sentido ao grito, ao desamparo e inscreve-se no 

corpo do bebê, possibilitando-o aceder à linguagem, tornando-o sujeito de desejo. O bebê é um 

parceiro ativo nessa interação e é nela que se constitui a sua subjetividade (MARCOS, 2018). 
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Didier-Weill (1999) nos diz que a voz materna é recebida pelo bebê como uma música. 

O autor supõe que o bebê, antes de ouvir as palavras destacadas na fala da mãe, ouviria a pura 

sonoridade desta voz. Mesmo depois, o bebê permanecerá sob a ascendência desta música.  

A voz materna transmite ao bebê a entrada num mundo novo (através da continuidade 

musical das vogais), que o bebê encontrará no instante em que soar a música e, também, a 

entrada no campo da lei simbólica (através da descontinuidade significante das consoantes), 

entrada pela qual irá permitir-lhe discriminar todas as coisas e entrar na linguagem (MARCOS, 

2018).  O significante é engrenado ao corpo do bebê através da voz materna. 

 Falando de forma detalhada: o chamado para dançar é um movimento interior, um 

empuxo, um movimento guiado. Pelo fato de o sujeito ser movido por esse movimento guiado 

pela música da voz materna, é que ele vai ser tocado pelo ritmo da música e se deslocar em 

direção ao que D.Weill (1999) nomeou de “ponto azul”. Este lugar se situa numa possibilidade 

futura, em que o sujeito, pode chegar a atingir o que D.Weill chamou de “Nota Azul” (1999). 

Esse mundo que o sujeito consente se deslocar quando soa a música é um mundo ilimitado e 

ato de dançar consiste em o sujeito habitar esse novo espaço. Quando isso acontece, ele é 

retirado da sua dependência ao Outro (torna-se invisível) e  deixará de ser limitado pela   

gravidade, tornando-se mais leve (torna-se imaterial). O sujeito, ao dançar, fará a experiência 

de não ser regido pela sua história e sim por algo de indeterminado que existe nele. A 

transferência para essa experiência que o sujeito experimenta ao dançar, permite a ele anular 

significações conhecidas, desnodular um sintoma, podendo surgir um novo sujeito (DIDIER-

WEILL, 1999). Mauro Mendes Dias (2018) nos diz que, ao dançar, o corpo,  enquanto presença, 

se modifica.  

Desde 2009, o Tango é considerado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A 

palavra Tango, inicialmente, antes de surgir a música e a dança, referia-se a umlugar fechado e 

a festa que se faz nesse lugar (ROMERO, 2012, p.45). Suas origens se deram às margens do 

Rio da Prata, tanto do lado da Argentina, quanto do Uruguai, nos prostíbulos frequentados, 

principalmente, pelos imigrantes europeus que foram trabalhar na Argentina (por volta de 

1870). Era uma dança considerada imprópria para as classes média e alta. A transmissão dos 

passos dessa dança se dava, inicialmente, entre os próprios homens.  Por volta de 1910, o tango 

começou a fazer sucesso em Paris e, com isso, passou a ser aceito pela sociedade portenha. 

O historiador e músico, Avelino Romero (2012) nos diz que o Tango é um sistema rico 

e variado, é um fenômeno social de muitas faces, desdobrando-se em várias linguagens e 
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situações: a música, a poesia, a dança, o baile, o concerto, o teatro, a gravação, a radiodifusão, 

o cinema, a glosa, a crítica, a crônica, a memória, o associacionismo, a ação política e cultural  

(2012, p.25). “....enquanto um passado que se rememora, um presente que se tensiona e um 

futuro que se projeta” (2012, p.25). 

 Nos Tangos, são construídas identidades pessoais e coletivas: as dos “tangueros”, 

dançarinos, músicos e poetas, e as de grupos sociais marginais, na representação de uma 

sociedade nacional argentina. A música, a dança e a poesia desempenham o papel ritual de 

atualização do passado mítico, articulando  num mesmo espaço a ausência e a produção. Essas 

três expressões de arte, segundo o referido autor, estão integradas em uma cultura histórica, 

repetem e recriam valores coletivos,  parte constitutiva da memória social (p.31). O tango é 

uma expressão autêntica e profunda do povo (p.94). A cultura tanguera contém também 

aspectos da cultura política da primeira metade do século XX da Argentina. A nostalgia e o 

desconforto com a modernidade ou com a passagem do tempo são uma constante na poética do 

tango (2012,110). A imagem com que os tangueros se mostram ao mundo gira em torno da 

nostalgia e da melancolia ( 2012, p.114). 

  Vários são os ritmos musicais que contribuíram para a composição do tango::  a 

Rabanera cubana,  a Valsa, os ritmos espanhóis e italianos e, possivelmente, o candombe, um 

tipo de batuque dos negros ex-escravos.. A partir de 1880, o ritmo foi modificado para que se 

pudesse dançar com um par. 

 Segundo Romero (2012), entre 1880 e 1930 são fixados os estilos característicos do 

Tango como dança e como música. Na década de 20 tem-se a diferenciação e consolidação de 

três variantes formais do Tango: o Tango Canção (no compasso 2 x 4), as formas instrumentais 

de Tango-Romanza, mais lírica e melódica, e o Tango Milonga, mais rítmico e aparentado às 

primeiras formas surgidas entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX.  Em 

cada uma dessas variantes dança-se com passos específicos e pode-se dançar com o abraço mais 

fechado (Tango milonguero) ou não, ou ainda com os corpos colados, no estilo Tango 

Canyenge. 

Carlos Gardel (1890-1935) foi  criador das formas cantáveis do Tango.  Se apresentou 

nos Estados Unidos e América Latina, principalmente.  Com ele o Tango foi para o cinema. 

Atua e canta no filme, ‘El dia que me quieras”, de 1935. Vários instrumentos foram sendo 

acrescentados no decorrer dos anos e surgiram as orquestras de Tango. 
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As letras do Tango, até por volta da década de 1940, fazem referência aos bairros 

proletários de Buenos Aires e a grupos marginalizados, como os imigrantes e as prostitutas. O 

Tango Canção possui narrativas líricas e dramáticas: a tristeza de um grande amor perdido e o 

desconforto existencial (Romero, 2012). 

Nas primeiras décadas do século XX, o Tango se profissionalizou e foi para o palco, 

surgindo, assim,  o “Tango Cenário”, que é  o Tango que se dança nas suas  apresentações  em 

várias partes do mundo. Esses profissionais criaram vários passos e continuam incorporando 

constantes inovações em suas coreografias as quais exigem muita técnica dos seus dançarinos. 

Astor Piazzolla criou um novo e sofisticado ritmo para o Tango, a partir de  1950, com 

influência do Jazz e da música clássica. Teve como parceiro, em algumas de suas composições, 

o poeta Horácio Ferrer. Este “Tango Novo” foi a contrapartida de uma Buenos Aires em 

transformação; por isso, faz referências à cidade em suas músicas (Romero, p.126,). Piazzolla 

propõe e marca a diferença com o Tango tradicional, renovando-o. Com suas criações, leva o 

Tango às salas de Concerto, projetando-o internacionalmente. 

No Tango, o cavalheiro é quem dá a direção da dança, exceto no Tango Queer. Ele 

escolhe e cria a sequência dos passos a serem dançados pelo casal, mas nessa escolha não entra 

só a vontade dele. Ele tem que levar em conta se a Dama consegue acompanhá-lo e se há espaço 

no salão suficiente para isso. À Dama é dada a possibilidade de criar detalhes, “enfeites”, entre 

um passo e outro. 

 Ressurgiu, em 2001, o Tango que é dançado por pares do mesmo sexo,  o Tango Queer. 

Frequentemente, eles trocam os papéis, ou seja, aquele que está conduzindo a dança,  no papel 

de “ Cavalheiro” (homem), passa a fazer os passos da Dama e vice-versa. Este modo de dançar 

rompe com o Tango tradicional, que é dançado por um par heterossexual. Num primeiro 

momento, essa alteração pode causar-nos certa estranheza. Este ponto estranho nos remete a 

das Ding, ao que é inexplicável, ao que escapa.  É frequente a criação de novos passos por esses 

dançantes, podendo alcançar o virtuosismo. 

No século XXI, surge  um tipo de Tango com componentes eletrônicos. São executados 

por bandas nas quais está presente um DJ (Disc jokey). As músicas podem ou não conter letra 

ou ainda uma fala. Em outras, ouve-se, ao fundo, parte de um Tango do início do século XX 

em meio ao som predominantemente eletrônico. Os jovens costumam dançá-los com os 

mesmos passos do Tango de Salão, mas sem o “abraço”, tão característico dessa dança. 

Também aqui, é possível ter-se uma sensação de estranhamento, ao se ouvir este Tango.  
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“Feche os olhos, abre o teu coração, partilha a tua paixão com o teu par e dance tango”. 

Essa fala é anônima, mas retrata bem a essência do tango de salão. Homens e mulheres fazem 

da procura um encontro, um encontro faltoso marcado pelo abraço, pelos passos, giros e, às 

vezes, descompassos. A psicanálise nos ensina que o objeto amoroso é da fantasia de cada um, 

como na cena sexual, com o objeto da sua fantasia. Um corpo só goza parcialmente e um não 

completa o outro, pois “a relação sexual não existe”, nos ensina Lacan. 

O melhor lugar do mundo 

É dentro de um abraço 

Pro mais velho ou pro mais novo 

Prá alguém apaixonado, alguém medroso.... 

(Jota Quest – “Dentro de um abraço”) 

 

Os tangueros também pensam como no verso acima, retirado de uma música de Jota 

Quest.  O Tango dançado nos salões, sempre cheios, é um Tango em que bastam quatro passos 

para dançá-lo, mas a forma do abraço e o dançar “com sentimento” são muito importantes. 

Mauro M. Dias (2018) nos diz que a música nos toca em sentimentos que desconhecemos em 

nós mesmos. Ela é feita de significantes. Ao nos abrirmos a ela, podemos responder pelo corpo 

e dançar. Quando isso acontece,  o supereu fica em suspensão.  

Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve? Para lidar com os sofrimentos da vida, 

a análise é uma boa saída, uma saída singular, perpassada pela castração, possibilitando ao 

sujeito,  abrir-se para o novo. Didier-Weill (1999)  nos fala que “um campo de uma promessa 

significante nova abre-se aos sujeitos que dançam”. Eles experimentam a sensação de liberdade 

e o corpo esquece de si mesmo. O amor e o prazer são barreiras para o gozo, nos diz Lacan no 

Seminário 7. O amor  atualiza a condição de vazio e o sujeito se apresenta como castrado.  

Penso que, tal como uma obra de arte, há algo no Tango, enquanto dança, poesia e 

música, que escapa à tentativa de apreendê-los. Essa exterioridade que escapa, provavelmente, 

foi a mesma que lhes deu origem e que aponta para o Real, vazio irrepresentável da Coisa 

(JORGE, 2013, p.157).  A  obra de arte tem a ver com a introdução do vazio e o aparecimento 

do novo. A sublimação eleva o objeto à dignidade da Coisa, nos diz Lacan no Seminário 7.  Na 

história do tango como dança, música e poesia,  percebi momentos em que surge o novo.  São 

principalmente três os momentos. Na dança, quando o Tango se profissionaliza e vai para o 

palco, criando novos passos e elevando-o a outro estatuto. Na música, com as obras de Astor 

Piazzolla, o “Tango Novo”, que rompe com o Tango tradicional (até os anos 40), chegando a 
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compor obras apresentadas em salas de concerto. Na poesia, através do poeta Horácio Ferrer, 

parceiro de Astor Piazzolla. Segundo Romero (2012), essas letras contam a história do presente 

da cidade e não do passado nostálgico dos Tangos tradicionais. Outros dois momentos são 

também sugestivos do novo: o Tango Queer, o qual rompe com a norma do par heterossexual 

para se dançar o Tango. E, ainda, o Tango composto neste século, o Tango eletrônico. Segundo 

Vivez, a música eletrônica efetua uma ruptura com todas as referências musicais precedentes, 

com excessão da música contemporânea de Stockhausen, Adams e Reich. A principal 

caraterística dessa música reside em um trabalho específico com o timbre, chamado de a “cor” 

do som (VIVEZ, 2020, p.197), o qual não se pode mensurar. Ele é o que escapa do poder de 

simbolização e permanece intraduzível;  está em relação direta com o real do corpo e é um 

índice de presença ( 2020, p.198). 

 

Conclusão  

No amor cortês, a relação sujeito/objeto está escrita na falta. O que a poesia cortês visa deve 

ser situado no lugar da Coisa.  Mauro Mendes Dias, num dos encontros para o estudo do 

Seminário 7, em 2020, no Instituto Vox,  nos diz que “através do amor cortês o Homem  mostra 

a necessidade de atualizar esse vazio enquanto objeto amoroso”.  

Os poetas do Romantismo e do Realismo utilizam o “fracasso do sonho de amor” (FERREIRA, 

2010) como tema para seus poemas. Este tema, dentre outros, também se encontra nas letras 

dos Tangos escritos até a década de 40 e são os mesmos tocados até hoje nos salões: “É 

importante salientar que nem sempre se busca um parceiro amoroso ao dançar o Tango nos 

Salões.  Através do Tango dançado nos salões, tenta-se preencher ou atualizar o vazio que nos 

é constitutivo? Para Romero (2012), o Tango, na dança, música e poesia tem um passado que 

se rememora, um presente que se tensiona e um futuro que se projeta. Essas três expressões de 

arte repetem e recriam valores coletivos do povo argentino. Elas desempenham o papel ritual 

de atualização do passado. Deixo essa pergunta para ser melhor desenvolvida em um outro 

estudo. 

   “Na dança tem-se a mostração, no corpo, dos efeitos da música como movimento, em 

função das notas musicais” (DIAS, 2019). Através da invocação musical, o corpo é 

significantizado em movimento, nos explica Mauro M. Dias. Através do amor e  da dança, 

temos a possibilidade de renovar nossa existência. 
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  Há algo no Tango, enquanto dança, poesia e música, que, em alguns momentos da sua 

história, escapa da tentativa de apreendê-los e que aponta para o Real, vazio irrepresentável da 

Coisa. 

Respondendo a minha questão do início deste trabalho, “será que o Tango de Salão tem 

algo a nos ensinar em relação ao encontro amoroso?” Sim, ele é  uma forma de  amor 

contingente, pela dança.
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