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RESUMO  

Nesta disserta9ao, analiso a trajet6ria do militante socialista Ant6nio 

Guedes Coutinho, que viveu entre 1868 (Tras-os-Montes/Portugal) e 1945 (Rio 

Grande/RS/Brasil), a partir da perspectiva de sua vida cotidiana. No primeiro 

capitulo, apresento uma reflexao historiogr自fica, te6rica e metodol6gica sobre o 

gnero biografico. Inicialmente, recupero a trajet6ria deste genero em trs correntes 

que marcaram o conhecimento historico a partir do sdculo XIX: o positivismo, o 

marxismo e a Escola dos Anais. Analiso tamb6m as tend6ncias recentes que 

resgatam a biografia como forma de perspectiva9ao do social, quais sejam: a nova 

hist6ria francesa, o grupo contemporaneo de historiadores britanicos de inspira9o 

marxista, a micro-hist6ria italiana e a psico-hist6ria. Depois, examino os principais 

problemas que se apresentam ao historiador interessado em realizar uma pesquisa 

biogrfica, abordando quatro falsas oposi96es consideradas inerentes ao genero em 

questo: individuo x sociedade, biografia enquanto narra9ao x biografia enquanto 

explica9ao, individuo unit自rio x individuo fragmentado e p立blico x privado 

Finalmente, procuro demonstrar as vantagens analiticas de se contruir uma biografia 

pela perspectiva do cotidiano. No segundo capitulo, a partir das discuss6es te6ricas 

realizadas, construo uma biografia de Coutinho, destacando os quatro conteudos 

centrais e indissoci自veis que, segundo a documenta9ao consultada, compunham a 

sua vida di自ria: a familia, o trabalho, o estudo e a produ9ao intelectual e a militancia 

Em cada um destes itens, verifico como se deu a rela9ao entre as dimens6es 

cotidiana e nao-cotidiana de sua existencia. Nas considera96es finais, recupero 

alguns discursos produzidos sobre Coutinho ap6s sua morte que apontam para 

diferentes facetas do personagem. Busco assim reafirmar a importancia de se levar 

em conta, na constru9ao de biografias, a complexidade das trajet6rias individuais 

que sao vivenciadas sobretudo no cotidiano. Sintetizo, finalmente, as principais 

contribui96es trazidas por este estudo 
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INTRODU9AO  

No prefcio do livro "Boemia li/erdrio e revoluぐdo ", Robert Darnton 

questiona-se sobre a validade de se desenterrar dos arquivos o mundo da literatura 

clandestina francesa do seculo XVIII, 'objeto daquele estudo; mundo este que, 

segundo ele, ja珂 “soterrado por tantas camadas de histdria"Buscando justificar a 

relevancia de sua investiga9ao, o autor afirma que 

％・・J reconstruir mundos 6 uma （おs tarefas essenciais do historiadoc 
e ele n百o a empreende pelo estranho impulso de escara funchar arquivos e 

farejar papel embolorado - mas para conversar com os mortos. Fazendo 

perguntas aos documentos e prestando aten頭o 白  s respostas, pode-se ter 

o privilgio de auscultar almas mortas e avaliar as sociedades por elas 

habitadas. Se rompermos todo contato com mundos perdidos, estaremos 

condenados a um presente bidimensional e limitado pelo tempo; 

achataremos nosso prprio mundo"1 

Neste trabalho, tamb6m busquei reconstruir um mundo que, embora no 

to distante no tempo, j自  se encontrava perdido nos pap6is velhos e embolorados dos 

Nesta disserta車o, as cita96es das fontes prim合rias e secundarias sao apresentadas em it自lico e entre 
aspas. 
1 DARNTON, Robert. Boemia literria e revolu恒o: o submundo das letras no Antigo Regime 
"ao i-'auio, companhia das Letras, 1987. p.7. 
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arquivos: o mundo do intelectual e militante socialista Ant6nio Guedes Coutinho que 

viveu entre 1868 e 1945 2. Auscultando sua alma, pude conhecer melhor a genese do 

movimento oper自rio gaucho, a vida cotidiana do operariado na virada do seculo XIX 

e a trajet6ria de um intelectual que dialogou com importantes correntes de 

pensamento da sua e poca 

Sem qualquer pretensao medinica, penso ser importante, antes de mais 

nada, contar um pouco da genese e do desenvolvimento desta ins6lita conversa entre 

um VIVO e um morto. Sendo mais claro: gostaria de resgatar sumariamente a 

trajet6ria desta pesquisa, e deste pesquisador (o vivo), a fim de esclarecer melhor a 

forma assumida pelo objeto de investiga9ao (o morto), bem como os impasses 

enfrentados e as lacunas que nao puderam ser preenchidas (os silencios que 

pontuaram nossa conversa). 

Fui apresentado a Coutinho em 1991 pela minha atual orientadora, 

professora Silvia Petersen. Naquele momento, concluia meu curso de Bacharelado 

2 Alguns trabathos mencionam esporadicamente aspectos especificos da atua9ao de Coutinho sem, 
contudo, fazer uma an自lise sistemtica e aprofundada de sua trajet6ria. Ver: AGNES, Silvia Clara. A 
quest'o do geral e do especifico na historiografia latino-americana: an'lise do processo de 
constitui恒o da m豆o-de-obra industrial em Pelotas/Rio Grande e Cidade do M'xico. Porto 
Alegre, Disserta9ao de mestrado em Hist6ria - UFRGS, 1990. mimeo.; BATALHA, Claudio H. M. "A 
difuso do marxismo e os socialistas brasileiros na virada do sculo XIX". In: MORAES, Joao 
Quartim de (org.). Hist6ria do marxismo no Brasil. Vol. II. Os influxos te6ricos. Campinas, Ed. da 
UNICAMP, 1995; CORREA, Norma Elizabeth Pereira. Os libertrios e a educa恒o no Rio Grande 
do Sul (1895-1926). Porto Alegre, Disserta9ao de mestrado em Educa恒o - UFRGS, 1987. mimeo.; 
HARDMAN, Foot e LEONARD!, Victor. Hist6ria da ind丘stria e do trab自lho no Brasil. Sao Paulo, 
Atica, 1991; JARDIM, Jorge Luiz Pastorisa. Comunica恒o e militancia: a imprensa operAria no 
Rio Grande do Sul (1892-1923). Porto Alegre, Dissertaao de mestrado em Hist6ria ・  PUC/RS, 
1990. mimeo., PETERSEN, Silvia R. F. Origens do Primeiro de Maio no Brasil. Porto Alegre. Ed. 
da UniversidadeftjFRG5 - MEC, 1981; PETERSEN, Silvia R. F. e LUCAS, Maria E. Antologia do 
movimento operrio ga"cho, 1870-1937. Porto Alegre, Ed. da Universidade/IJFRGS - Tchl, 1992 e 
XERRI, Eliana Gasparini. Uma incurs自o ao movimento operrio de Rio Grande no inicio do 
sculo XX. Porto Alegre, Disserta恒o de mestrado em Hist6ria - PUC/RS, 1996. Todos estes trabalhos 
destacam a atua9ao de Coutinho enquanto militante socialista, tomando como fonte o jornal "Echo 
Operrio ". 
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em Historia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IJFRGS) e nao pude 

fazer perguntas mais elaboradas a documenta9ao consultada. Esta compreendia a 

cole9ao do jornal "Echo Operdrio ", editado por Coutinho na cidade de Rio Grande 

entre 1896 e 1901 l .l Chamou-me a aten9ao a riqueza daquela fonte que apresentava 

artigos dos mais diversos tipos: desde teoria socialista ate pequenas pe9as literarias e 

escritos memorialisticos 

Coutinho voltou para a tumba, ou melhor, para o arquivo, mas, por ironia 

do destino, fui trabalhar na mesma cidade de Rio Grande onde o personagem teve a 

sua atua9ao mais destacada. Entre 1992 e 1993, nos intervalos de minhas aulas na 

Funda9ao Universidade do Rio Grande (FIJRG), tomei contato com o Arquivo da 

Sociedade Unio Operria, fundada em 1893, um dos espa9os centrais da militancia 

de Coutinho4. Dos papeis envelhecidos, emergiu um epecrro mais nltido do mesmo, 

sobretudo no que diz respeito a sua atua9ao decisiva na organiza9ao do operariado 

daquela regiao do estado5. Nestes anos, contudo, pude apenas organizar parcialmente 

o material e sistematizar algumas reflex6es iniciais6 

Finalmente, em 1994, ingressei no curso de mestrado da UFRGS onde 

procurei precisar melhor os termos do meu dilogo com Coutinho que, at6 entao, 

transcorria de forma descontinua, assistemtica e intuitiva. Lendo e discutindo sobre 

3Ojornal circulou entre 1896 e 1899 e teve uma segunda fase em 1901 Ver PETERSEN, Silvia R. F 
γuia para o esivao aa imprensa peri6dIca dos trabalhadores do Rio Grande do Sul (1874-1940). 

翼鎧鉢協帯農怒」【器な窯恐器』器掲潔 acervo encontra-se hoje no 
Lernro ne uocumenta9ao Fiistorica Hugo A. P. Neves (CDH) da FTJRG 

retersen e, Lucas, por exemplo, consideram Coutinho como "um dos lideres operrios mais 

竺！oan讐』！巳讐,讐g叱門ぎC竺三きJ'erdadとm)orgammdor do movimento operrio r加ー  
§ru,:uino ぎ誉上やL」N・ sit讐K二上 e LUF博Maria E・ ‘'Antologia.・・ ”， op・ cit., p. 68 

estas renexoes rorarn puNicacias em SCHMIDT, Benito Bisso. "Antnio Guedes Cozitinho: o 

留“atano月竺 taeias 聖一！｛竺でrtan/c operrio llo Rio Grande da virada do蛇cub"In: ALVES, 
rrancisco aas Neves e I U}UthS, Luiz Henrique. Pensar a Revolu恒o Federalista. Rio Grande, Ed 
uarUK(.j, 1ソソ工  
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as novas tendencias e impasses epistemologicos que marcam o conhecimento 

historico na atualidade, iniciei uma reflex言o te6rica, metodol6gica e 

historiogr言fica sobre o genero biogr自fico. Por muito tempo considerado pelos 

historiadores como um genero menor, a biografia recuperou seu prestlgio nos 

ultimos anos. A produ9ao recente de biografias, embora herdeira de uma longa 

tradi9豆o, coloca (ou recoloca) problemas que esto no centro do debate 

histonogr自fico contemporneo: as rela96es entre individuo e sociedade, unidade e 

fragmenta9ao, narra9ao e explica9ao, publico e privado, entre outras quest6es. Como 

assinala Lima Filho, 

で・ Jo estudo biogrfico 6 um espa9o privilegiado para discuル temas 
centrais na historiogra fia contempornea'JO retorno 白  biografia se 
coloca dentro de um movimento amplo de renova戸o dos instrumentos 
conceituais e metodolgicos da histria, assim como o repensar de uma 

concep頭o do que 6 o homem e sua rela戸o com a histria"7 

A leitura das novas biografias descortinou-me um leque de possibilidades 

analiticas: havia diversas maneiras de se conversar com Coutinho. Desde o primeiro 

contato com este personagem, nao me interessava elaborar uma biografia tradicional, 

do tipo seus feitos notdveis do nascimento at' a morte. Achava mais sedutor e 

significativo recuperar as diversas facetas de sua vida: as prticas e as 

representa96es, o p貢blico e o privado, a raz豆o e a emo9ao. Neste sentido, nas 

entrelinhas das fontes, era possivel recuperar elementos mihdos de sua existencia, 

flagrantes do seu dia-a-dia, instantaneos de sua vida privada 

7 LIMA F,Henrique Espada Rodrigues. "Histria social e subjetividade: considera6es em torno da 
biografia ". XII Encontro Regional de Hist6ria: cultura - mem6ria ・  poder: programa e resumos. 
Campinas, ANPUHINacIeo Regional de Sao Paulo, 1994. p. 93 
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Por exemplo: em 1898. Coutinho publicou no "Echo Operdrio" uma 

s6rie de agradecimentos pelas condolncias recebidas em virtude da morte de 

Aurora, sua filha mais velha, entao coin oito anos, "aquela que era o nosso enlevo "8 

No ano seguinte, figurava neste peri6dico um anuncio, onde o militante em questao 

pedia emprego porque estava ocupado apenas das nove horas da manha atd tres da 

tarde, e tinha necessidade de trabalhar o resto do dia para garantir o sustento da 

familia 9. Por fim, em um escrito autobiografico, afirmava ter "o vcio de gastar 

quanto podia em livros que lia corn. frenesi K．ノ ’'e o "defeito de ndo querer ser o 

mais ignorante " lo 

Senti, entao, curiosidade de conhecer nao apenas o Coutinho-militante 

mas tambdm este homem que chorava a morte da filha, que lutava pela 

sobrevivencia, que estudava "coin frenesi ". O que era para ser uma conversa entre 

um vvo e um morto tornou-se uma ensurdecedora miscelnea de sons. A maneira de 

transformar esta barulheira em melodia foi definir uma perspectiva de an自lise 

aquela que me pareceu mais adequada foi a da vida cotidiana. Desta forma, pensava 

em evitar as distor96es comuns dos bi6grafos que investigam apenas os falos 

destacados de uma trajet6ria singular, sem levar em conta que os homens passam a 

maior parte de sua existencia imersos nas rotinas e nas atribula96es da vida di自ria 

Aldm disso, atravds desta abordagem, busquei resgatar os mltiplos pap6is 

8 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 23/10/1898. p. 3. Nesta disserta9ao, as cita96es documentais 
tiveram a sua ortografia atualizada 
9 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 13/08/1 889. p. 4. Publicado novamente no ECHO OPERARTO 
Rio Grande. 03/09/1899. a 4. 
m ECHO OPERRIO. Rio Grande, 25/09/] 898. p. 2 
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desempenhados por Coutinho no dia-a-dia, compondo um mosaico multifacetado de 

sua vida. 

Porem Coutinho nao submergiu simplesmente nos papdis do cotidiano 

Em diversos momentos de sua trajet6ria, o mesmo alcan9ou uma consciencia mais 

ampla sobre si e sobre a d poca em que viveu 

Tais constata96es impeliram-me a realizar um esfor9o te6rico no sentido 

de caracterizar mais precisamente a dimens豆o cotidiana do social, bem como a sua 

rela9自o com os aspectos n豆o-cotidianos da existencia. 

Definida esta perspectiva analitica - de uma abordagem biogrfica pelo 

含ngulo da vida cotidiana ー, prossegui meu didlogo com Coutinho a partir de todas 

as fontes que pude localizar: livros de ata, estatutos e relat6rios dos presidentes da 

Sociedade Uniao Operria, processo-crime de um atentado sofrido pelo personagem, 

seu atestado de 6 bito, registros no cemit6rio cat6lico de Rio Grande e, sobretudo, 

artigos de e sobre Coutinho nos mais diferentes peri6dicos do estado" 

Obviamente que muitos silncios atravessaram esta conversa, sobretudo 

no periodo que vai de 1911 a 1940, quando Coutinho morou na cidade de Jaguaro 

Procurei preencher alguns destes vazios com infer6ncias a partir do contexto12 mais 

n Ver a rela9ao das fontes consultadas no final do trabalho. Nesta disserta9ao, n言o utilizei fontes orais 
sobretudo por dois motivos. Em primeiro lugar, nao consegui localizar nenhum parente ou conhecido 
de Coutinho que pudesse me conceder um depoimento. Aldm disso, a utiliza9豆o deste recurso implica o 
conhecimento de um campo te6rico e metodol6gico muito vasto, cujo estudo demanda um espa9o de 
tempo mais amplo do aue aauele fixado nara a realizac乞o da nresente oesauisa. 

tstOu usanao o termo --contexto na acep9ao que me e dada por Carlo (.ilnzburg:' campo ae 
possibilidades historicamente determinadas''.Ver: GTNZBIJRG, Carlo. "Provas e possibilidadesd 
margem deWritorno de Martin Guerre 二 de Natalie Zemon Davis''.In: A micro-hist6ria e outros 
ensaios. Lisboa, Difel, 1989. p. 183. Neste sentido, procurei, em determinados momentos do trabalho, 
sobretudo quando a documentaao era mais escassa, explicar alguns aspectos da trajet6ria de Coutinho 
a partir das possibilidades oferecidas pelo contexto. Por exemplo: como a maior parte dos operrios 
gachos, segundo a historiografia, agiu em uma situa車o especifica? Obviamente que nao quero reduzir 
o personagem ao contexto mas apenas indicar as possibilidades de sua atua9o 
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geral. Outros tornaram-se lacunas irremediaveis. AfinaL todo o morto leva para o 

tumulo um "resduo de indecifrabilidade" 13 que deve ser respeitado 

De qualquer forma, mesmo com tais problemas, espero que este trabalho 

desachate um pouco mais o nosso mundo e permita conhecer a trajetoria de um 

individuo que, mesmo morto, ainda pode contar muito sobre o seu tempo 

* 	* 	* 

A presente disserta9ao pretende ter uma dupla face: uma de reflexo 

te6rica sobre o gnero biogrfico e outra de pesquisa empirica sobre a trajetoria de 

Ant6nio Guedes Coutinho. Evidentemente que ambas s豆o faces da mesma moedaa 

medida em que uma foi pensada em fun9ao da outra. 

Os resultados da investiga9ao, para sua exposi9ao aos leitores, foram 

organizados da seguinte forma 

O capitulo I - O genero biogrfico -d de cunho te6rico e apresenta-se 

distribuido em trs partes. Na primeira (1.1), tratarei inicialmente da trajetoria do 

gnero biogrfico em tres correntes que marcaram o conhecimento hist6rico a partir 

do s6culo XIX: o positivismo, o marxismo e a Escola dos Anais. Analisarei tambdm 

as tendencias recentes que resgatam a biografia como forma de perspectiva9ao do 

13 Expresso de GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as id'ias de um moleiro 
perseguido pela Inquisi恒o. Sao Paulo. Companhia das Letras, 1987. n. 34 
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social, quais sejam: a nova historia francesa, o grupo contemporaneo de historiadores 

britanicos de inspira9ao marxista, a micro-historia italiana e a psico-historia 

A seguir (1.2). examinarei os principais problemas que, ao meu ver, se 

colocam para o historiador interessado em realizar uma pesquisa biografica. Este 

topico sera abordado a partir de quatro oposi96es, falsas como tentarei demonstrar, 

consideradas inerentes ao genero em questao: indivlduo X sociedade, biografia 

enquanto narra9ao X biografia enquanto explica9ao, individuo unit自rio X individuo 

fragmentado e publico X privado 

Finalmente (1.3), procurarei demonstrar as vantagens analiticas de se 

construir uma biografia a partir da perspectiva do cotidiano 

No captulo 2 - A trajet6ria de Ant6nio Guedes Coutinho 

apresentarei a parte empirica do trabalho, articulando-a com as discuss6es te6ricas 

realizadas no capitulo anterior. Nesta, destacarei os quatro conte自dos centrais e 

indissoci自veis que, segundo a documenta9ao, compunham o dia-a-dia de Coutinho: a 

familia (2.1), o trabalho (2.2), o estudo e a produ9ao intelectual (2.3) e a militancia 

(2.4). Em cada um destes itens, buscarei verificar como se deu a rela9ao entre as 

dimens6es cotidiana e nao-cotidiana de sua vida 



1 - O G食NERO BIOGRAFICO 

1. 1 - A traj et6ria da biografia 

no a mbito do conhecimento hist6rico' 

Segundo Lima Filho, "as rela96es entre a biografia e a hist6ria sdo to 

antigas quanto a prpria histdria enquanto discァ！ma"2 Assim, a investiga9o 

sobre a trajetoria deste genero deveria ter como ponto de partida a Antiguidade 

Clssica. Porm, uma abordagem de tal extensao ultrapassaria os limites deste 

trabalho. Por isso, iniciei minha an自lise no s6culo XLX, quando a hist6ria se 

constituiu como campo de conhecimento aut6nomo e com aspira96es cientificas 

Privilegiei, a partir dai, trs tendencias que influenciaram profundamente o 

1 Todas as quest6es historiograficas, te6ricas e metodol6gicas analisadas neste capitulo sao 
extremamente complexas e demandariam um levantamento bibliogr自fico mais exaustivo e uma reflexo 
mais refinada do que os possiveis neste momento. Meu objetivo foi apenas mapear um campo de 
trabalho atraves do exame de algumas obras significativas. Por isso, os reducionismos e, porventura. 
as incorrec6es, embora indesej合veis, sao inevitaveis neste tipo de investigacao explorat6ria. 
一 LIMA FILHO, Henrique Espada R.. HistOria social e subjetividade: considera'6es em torno da 
biografia. Trabalho apresentado no XII Encontro Regional de Hist6ria da ANPUH/ Ncleo regional 
de S豆o Paulo. Campinas, 5 a 7 de setembro de 1994. mimeo. p.2 
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conhecimento hist6rico contemporaneo: o positivismo. o marxismo e a Escola dos 

Anais. 

A biografia ocupava um lugar de destaque na historiografia de inspira9o 

positivista 

Augusto Comte, fundador do positivismo, corrente tributaria do projeto 

burgus da modernidade ilustrada, assim se pronunciou sobre o papel do indivlduo 

na hist6ria: 

"Em geral, quando o homem parece exercer uma grande influencia, 

no6 , de modo a勺um, por suas prprias foras que s百o muito poucas. So 

sempre foras exteriores que agem por ele, segundo leis sobre as quais ele 

nada pode. Todo o seu poder reside na intelig6ncia que o p6e em 

condi6es de conhecer tais leis pela observa頭o, de lhes prever os efeitos 

e, consequentemente, de fazer convergir para o fim que se prop6e, desde 

que empregue essas foras de maneira conforme a natureza delas' 

Por este trecho, percebe-se que Comte nega o voluntarismo individual e 

postula que a 丘  nica a9ao possivel dos homens na hist6ria consiste em desvendar as 

leis da evolu9ao social e as por em marcha. 

Contudo, a sua teoria, na forma como foi apropriada pelos historiadores, 

acabou privilegiando a atua9o dos grandes homens. Tal apropria9ao deriva de 

alguns elementos intrinsecos ao positivismo. Inicialmente, deve-se salientar que a 

hist6ria feita sob esta perspectiva enfoca predominantemente os acontecimentos 

politicos e tem por base uma abordagem empirista dos documentos p自blicos e 

3 Apzid LOURO, Guacira Lopes. "Que histria eslamos ensinando? ". Educa恒o e realidade, Porto 
Alegre. 8 (2):79-91. maio/ago. 1983. p. 81 
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oficiais. Os pesquisadores positivistas aspiram a uma rela9ao neutra e objetiva com o 

passado. Em consequencia, apreendem sobretudo as a96es individuais dos lderes 

pollticos, mais vis】veis em tais fontes. Alem disso, devido a sua inspira9ao poltica 

conservadora, segundo a qual cabe aos mais capazes dirigirem a sociedade, a 

historiografia positivista centra o seu foco nos homens ligados a s elites polticas, 

militares, sociais e culturais a quem se atribui o fazer da hist6ria 

Levando-se em conta tais posturas, nao d de se estranhar a valoriza9ao da 

biografia por esta corrente historiogr自fica. Os biografos de inspira9ao positivista 

celebram os her6is da sociedade, dignos de servirem de exemplo para os seus 

contemporaneos. Interessa a estes pesquisadores, os aspectos p丘blicos e os feitos 

notdveis dos personagens enfocados, dispostos em uma narrativa cronol6gica e 

linear, que aponte para a evolu戸o e para o progresso que tais indivduos 

experimentaram ao longo da vida 

Um exemplo de trabalho produzido com este enfoque e o livro "Homens 

ilustres do Rio Grande do Sul "a, escrito pelo historiador positivista ga丘cho Aquiles 

Porto Alegre e publicado inicialmente em 1917. Nesta obra, o autor constri uma 

sdrie de biografias de "rio-grandenses notdveis" visando "a educagdo cvica dos 

nossos jovens PロirたmS・ Pondoー仇es 請ante dos o所os exernplos dlgnos de serem 

imitados" (p. 13). 

Na biografia de J丘lio de Castilhos, por exemplo, Porto Alegre diz que o 

mesmo ‘『加i um destes indivlduos excepcionais, vindos ao mundo para servirem de 

exemplo" ( p. 93-94) e um "super homem de seu partido" (p. 99). Neste texto,e 

4 PORTO ALEGRE, Aquiles. Homens ilustres do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, ERUS, s d 
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explcita a perspectiva elitista do autor ー  "Ele nasceu pura cal/var a/mas, domind- 

las, dirigi-las" - e a ideia de que os "grandes homnens" conhecem a "niarcha da 

hist6r/a" quando compara Castilhos com um Pr?tIu" (p. 94). Saliento ainda que a 

aten9ao do autor recai exciusivamente sobre a trajetoria publica do biografado, 

descrita como uma evolu9ao linear: da vida academica na Faculdade de Direito em 

So Paulo atd a g/6r/a na presidencia do estado do Rio Grande do Sul 

Esta forma de se encarar a hist6ria e, consequentemente, as biografias 

produzidas sob sua e gide, foram fortemente contestadas pelo marxismo e pela Escola 

dos Anais. 

Marx encarava a hist6ria como um processo de desenvolvimento do 

individuo que s6 se completaria com o fim da sociedade de classes. Atd entao, a 

mesma se daria atravs de rela96es sociais que sao "indispensdveis e independentes 

da vontade dos homens" 5 .5 Segundo tal concep9ao, o primeiro fato historico n乞oe o 

homem mas sim a necessidade de produ9ao da vida material: "os homens tem uma 

加l6ria peん，ルlo de serem obrigado.sa produ:ir sua vida e de lerem de o fa:el・ de 

uni determinado modoにJ"6 

Comentando a postura marxista sobre o tema, diz Lukes 

"Enquanto filosofia da histria'.J o marxismo prop6e uma teoria do 

desenvolvimento do indivduo, como, afis, muitas outras teorias do s6culo 
XIX. Como cincia social, rejeita as explicaゆes elaboradas em termos dos 

う MARX, Karl. "Preficio"a "Crtica da economia pout/ca ". Apzid LUKES, Steven. Verbete 
''Indivduo". In: BOTTOMORE, Tom (ed). Dicion五rio do pensamento mariista. Rio de Janeiro, 
Zahar, 1988. p. 192 
。 MARX, Karl e ENGELS. Friedrich. A ideologia alem. Lisboa, Presen9a, s d. p. 35 



prop6sitos, atitudes e cren9as individuais, preferindo consider-las, elas 

prprias, como matria a ser explicada"7 

Em termos gerais, pode-se dizer que o marxismo descentrou o indivlduo 

na sua explica9ao da sociedade e da transforma9ao social, condicionando a atua9o 

deste a uma determina9ao mais ampla: a produ9ao das condi96es materiais de 

exist己ncia. Por isto, as analises hist6ricas construldas com tal inspira9ao enfocam 

sobretudo as grandes estruturas sociais, principalmente a infra-estrutura econ6mica, 

e o movimento de sujeitos coletivos, as classes 

O pr6prio Marx ilustra esta perspectiva no livro "o 18 bruindrio de Luilc 

Bonaparte ". Embora o titulo remeta a um personagem individual, o mesmo nao 

assume, ao longo da narrativa, o papel de protagonista, permanecendo subsumidoa 

dinamica da luta de classes. Diz o autor: "Os homens fa:em sua prpria histria 

mas ndo afa:ern como querem; ndo afa:e,n sob circunstdncias de sua esco訪ae sim 

cob aquelas corn que se d~加ntarn diretamnente, legadas e transmitidas pelo 

passado ". Por este motivo, segundo ele, Luis Bonaparte nao ascendeu ao trono 

devido a s suas qualidades pessoais. Ao contrario, foi "a lula de classes na Franぐa 

[que] criou circunstdncias e condi戸es que possibilitaram a urna personagem 

medIocre e gmtesca de3・empenhar mn P町フeide heri"8. 

Ainda neste sentido, Louro comenta a posi9ao de Engels sobre a rela9o 

entre individuo e hist6ria. Para ela, o autor: 

"Chama aten9百o para que o historiador se preocupe menos com os 

grandes homens ou com seus motivos e sim mais com as a戸es 

7 LUKES, Steven. Verbete' Individuo" , op. cii 
"MARX, Karl. "0 18 brumdrio de Luis Bonaparte ". In: Marx. S豆o Paulo, Abril Cultural, 1978. p.p. 
329 e 325. respectivamente. 



Continuadas que se traduzem em grandes transforma96es histricas. A 

histria ndo 6 feita pelas decis6es desses homens individualmente como 
tambdm n百o d resultado de a勺o que est fora dela 

Os homens fazem a histria dentro de um contexto especfico, com 

determinada base econ6mica e luta de classes. Engels afirma mesmo que o 

surgimento de um grande homem em determinado lugar d casualldade e 

assim, se ele fosse suprimido, haveria a necessidade de substitu-/o e outro 
ento apareceria"9 

Percebe-se, assim, porque, na historiografia marxista, a biografia foi 

considerada como um genero menor. Afinal, qual seria o sentido de se estudar 

trajetorias singulares se as mesmas teriam um peso mnimo, ou nulo, na explica9o 

das tramas hist6ricas? Por que resgatar os indivlduos se estes poderiam ser 

facilmente intercambiavejs? 

A Escola dos Anais emergiu como uma rea9ao a historiografia de 

inspira9ao positivista. Os historiadores deste grupo, surgido em 1929, combateram a 

hist6ria politica tradicional, centrada na atua9ao dos grandes homens; propuseram a 

colabora9ao com cincias humanas menos atentas 自  s a96es individuais 

(especialmente a geografia, a sociologia e a economia); introduziram a no9ao de 

hist6ria-problema e reivindicaram uma histづria-total, preocupada com todos os 

aspectos do fazer humano. 

Em sua primeira fase10, que vai aproximadamente ate a Segunda Guerra 

Mundial, houve espa9o para a produ9ao biogr自fica, principalmente por parte de 

9 LOURO・  Guacira Lopes. "one histria... , op. cii., p. 84 
iuoiei a perioaizaao cia t.scoia aos Anais prbposta por Peter Burke. Ver BURKE, Peter. A Escola 

dos Annales (1929-1989). A Revolu悼o Francesa da historiografia. Sao Paulo. UNESP. 1991 

14 
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Lucien Febvre, um dos fundadores da revista Anna/cs. Porem, seus trabalhos sobre 

Lutero1 , Rabelais12 e Margarida de Navarra13 diferenciam-se substancialmente das 

biografias positivistas. Neste sentido, deve-se salientar que o autor reduz a 

autonomia dos grandes personageiis. inserindo-os no contexto em que viveram, visto 

aqui como um limite para a livre atua9ao individual. Nas palavras de Febvre, "(...) o 

individuo d sempre o que sua中oca e o seu meio social permitem "14 Comentando 

este ponto, diz Revel, 

‘羊・J as biografias de Febvre so de um genero muito particular. Elas 
jamais identificam seu objeto 白  trajetria de um destino excepcional, 
portador de inova加es inauditas. Pelo contrrio, elas procuram relacionar 

essa trajetria com as condi6es gerais nas quais ela se inscreve e que lhe 

fixam ao mesmo tempo as possibilidades e o sentido. (...) Na biografia,6 a 
exemplaridade e n百o a excepcionalidade, que 'fundamentalmente 

buscada"15 

Aldm de inserir os personagens enfocados em redes sociais mais amplas, 

Febvre os toma como pontos de partida para reflex6es sobre temas abrangentes tais 

como: o protestantismo, no caso de Lutero; a possibilidade do ateismo no s6culo 

XVI, no caso de Rabelais, e a rela9ao entre religio e moralismo na mesma cent丘ria, 

no caso de Margarida de Navarra. Enfim, numa perspectiva de hist6ria-problema, as 

biografias febvreanas nao se esgotam em si mesmas mas servem como vias de 

observa9ao da sociedade. 

】 FEBVRE, Lucien. Martin Lutero: um destino. Mexico, F. C.E. , 195612 r' -r,,,-n,
-- -- - - - - - - - 	 . .. 	 - -- - 	 - - - - - - 

]3ニ器 v]3ニ器，業三, Luclen. Le proDieme ae lincroyance du 16 siecle. Paris, A. Michel, 197413 	rrr' - -. 	- 	. 	- 	- . - 
．』 riD viw・  Luclen. 1、  utour ae l'lleptameron. Pans. (iaiiimard. 1944 
14 T'r'flて rnr' 

】 5 Ilf巴＃ザ・とucien・ し”Dates P,'ti讐On で・レsboa・ Presen9aプ  d p. 221 
ブ%V 与  Jacques. . veroete . MenlaIidadex". In: BURGUIER.E. Andrd (org.). Dicion言rio das 

讐豊で鴛I押讐as・押讐e Janei四・， Imago・  1993. p. 530. Sobre as biog丁afias de Febv丁e, ver tambem 
分誉V担と竺！・ zwnai9二  そucien reiwre no caminho das mentalidades ''.Revista de Hist6ria (Nova 
さerie), sao Paulo, USP, n。  122, jan.-jul. 1990. p.p. 97-115. 
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Com o inicio da Era Braudel, a biografia perdeu seu espa9o nos Annu/e.s 

A maioria dos historiadores deste grupo voltou-se para a historia econ6mica e social, 

influenciados, em termos contextuais, pelos problemas da recupera9豆o europeia no 

p6s-guerra e, em termos te6ricos, pelo paradigma estruturalista 

Fernand BraudeL em artigo clebre, afirmou a existencia de pelo menos 

tres temporalidades na hist6ria: o tempo curto dos eventos e das a96es individuais, o 

tempo m6dio das conjunturas e o tempo longo das estruturas. Para ele, a primeira 

temporalidade 6 a do jornalista por ser a mais superficial e caprichosa. O historiador 

deveria ocupar-se com os ciclos medios e com as "pris6es de longa duraぐdo' 16 

Em seu livro mais importante, profundamente influenciado pela 

geografia, o autor tomou como ponto de referencia um grande personagem, o rei da 

Espanha Felipe ij'7.7 Porem, como afirma Le Goff, "na c'lebre tese de Fernand 

Braudel, o he局ldoMedilerrneo e ndo Fe如e互 mas aqui Braudel se distancia 

coin ダeito de seu mestre Febvre, o descarte do grande homem e da biografia 

pertencem mais d fase braudeliana dos Annales que ao Per加do inicw"18 

Metodologicamente, a segunda fase da Escola dos Anais foi marcada 

pela quantifica9ao, onde qualquer a9ao humana servia como um dado para a 

constru9ao de amplas sdries estatisticas,u nicas capazes de captar os movimentos de 

longa dura9ao. Imbuidos deste esprito, Pierre Chaunu'9 e Le Roy Ladurie 

16 つn ATTr' 

】 7器誉」i廿・  rernana. A ionga auraao . In: Hist6ria e ciencias sociais. Lisboa, Presen9a, 199017 	ATTr, -. 	-- -. 	- 
、 L1'.JtUJJrL・  rernana. o Mecilterraneo e o mundo mediterr言nico na' poca de Filipe LI. Lisboa. 
留禦費支讐讐 1983 そと  
,‘」一Iニ 'jjr r・．些9些S・（叩meni ecrire une hiogγ響フMe hisiorique aujourd'hui?''.Le D'bat. Num6ro 
竺・  rnars-avril I 9s9. p. 49. A tradu9ao das cita96es em lingua estrangeira, com exce9ao daquelas 
originairnente . escritas em italiano (traduzidas por Henrique E. Lima Filho),6 de minha 

響豊響票g,C' FAT T”ーハ L ''r 
I n七“て円、γ丹二o~UI仙L三UU・ Jose. La nuei'a nisioria como reic) ・」n: ANL)RES-GALLEGO, Josd 
(org.). new History, novelle histoire: hacia una nueva hist6ria. Madrid, Actas, 1993. p. 20 

' 16 
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proclamaram a morte da biografia. Segundo este u ltimo, "(...) a /nsloriografiu alua! 

(5'Cう  CO/li ma Preノとrdnciu Peん 9 uant加cdye!Peん  esta!永IIC() e es!,・iii uruノル1 

ohri8ada a c/un mar Para sohreviver 入α、 ‘ノtnna,s‘だcada、， eノa Prailcamenle 

condenou a morte (..プ a hiogr功a in請viduaf" 2(I 

A preferencia pelo tempo longo, a metodologia quantitativa e o desprezo 

pela dimensao individual balizaram tambdm a prtica da hist6ria das mentalidades 

que atingiu grande proeminencia na produ9ao dos Anna/es a partir da ddcada de 60 

Michel Vovelle, representante desta tendencia, comenta a respeito: "(...ノ  n6、  

tentamos, no dom加lo mesmo da hist6ria das mentalidades,ProPor esta hist6ria da.s 

massa 、・ ou dos an6nimos: em urna Palavra, da que/es que. jamais PUderam se dar ao 

luxo de urna confisso ‘ ノ os cxcんidos, por definiぐdo, de toda biogra加 2I 

Enfim, ao criticarem a historiografia positivista, na qual a biografia 

ocupava um lugar de destaque, tanto os historiadores de inspira9ao marxista quanto 

os da Escola dos Anais, sobretudo na fase braudeliana, acabaram menosprezando as 

possibilidades deste genero e optando por enfoques macro-estruturais e totalizantes 

Segundo Chaussinand-Nogaret, a biografia foi vista como "o mode/u de hist6ria 

tradiciona乙  mais sensveldcronologia e aos grandes homens que d s estruturas e d s 

massa古 ,,,.,massas 

竺ONE, Lawrence. "O ressurgimenlo da narrativa. Reflexes sobre lima nova ye//ha 
RH - Revista de hist6ria. Campinas, IFCHIUNICAMP, Inverno 1991

. pp. 36-37. A frase
e de 1972. 

21 VOVELLE, Michel. "De la biographie a I 'etude de cas ". In: Problemes et methodes de Ia 
biographie. Actes du coloque. Paris, Sorbonne, 3-4 mai. 1985. p. 191 
、ザ～‘ゲ‘り～…ー」”ハ・,ru.L“・、ノ・  Diugrcipnique (1-lisloireノ  ・  m 」父JKじUIFAく上， Andre (orgふ  

uicnonnaire des sciences historiques. Paris, PUF, 1986. p. 86. 
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Contudo, nos u ltimos anos, sobretudo a partir da decada de 80, a 

biografia recuperou seu prestgio junto aos historiadores. Nas palavras de Torres, 

um vento de biografia sopra hoje sobre a hist6ria "2l.2l As raz6es deste retomo sao 

variadas e relacionam-se tanto com o contexto social da disciplina quanto com a sua 

transforma9ao te6rica 

Em termos contextuais, deve-se considerar que a massifica9ao da 

sociedade contemporanea tem como contrapartida a procura da identidade 

individual, ou seja, os homens voltam-se ao passado em busca de referenciais para a 

sua conduta no presente. Alem disso, a crise atual do espa9o p丘blico - evidenciada 

pelo individualismo exacerbado e pela critica s formas tradicionais de participa9o 

politica e social - faz com que as pessoas se interessem por vasculhar 

minuciosamente a vida privada dos outros, sobretudo dos personagens destacados 

Isto talvez explique o grande sucesso editorial das biografias24. Obviamente que este 

movimento tambdm repercute na produ9ao dos historiadores 

No 合  mbito te6rico, a volta da biografia est自  relacionada com a crise do 

paradigma estruturalista que havia orientado uma parte consideravel da 

historiografia a partir dos anos 60. De acordo com esta vertente, a hist6ria deveria, 

"antes de mais nada ‘・ノ  identflcar as estruturas e ag reなぐoes 9ue, 

indqフendeniemenie dasPercel写6es e das mienぐ6es doy indivduos, comandと711? 05 

mecanismos econ6micos・  organi:ani as reた戸es sociais, engendram as .prmas do 

23 TORRES, Felix. "Dii champs des Anna/es d la biographie: reflexions sur le retour d 'un genre''In 
"Prob/emes ei me功odes..’二 op. cii., p. 141 
24 に一一一1一  一一rーーー  ーー  ユ 1 ！ 一一ー一c一  一一一  一  一一  “一＝ーーーー  ーーー  ーー  ーエ．一ー一．  ユ．一一一．ーーユ、ニ一 ‘一」一．ー  ユーーーーーー」ーー一  1 I1geio rcierビーSヒ aL)IUSIalIa じorno um 8e”と“ノ 91W‘ハ t'UI(Ufじjm/11111,1L4(.) Inlet!｛ノ ue't, u,nunljビ 1 

parar nas livrarias e que os か'reiros expem nos me功ores pontos da loja exatamente porque h 
novos加(ores d procura de novas biogrqfias ". ANGELO, ivan. "Vida invadida: α mulher calada 
critica biografias e bi6grafos". Veja. S豆o Paulo, Abril. 13 de setembro de 1995, p. 127 
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(/l.rcur.co  ". Em contrapartida, os historiadores atuais "quiseram restaurar o papel do.s 

indiv iduos na conslruぐdo dos lafo.s' sociai.s .,25 Assim, a recupera9ao dos sujeitos 

individuais pode ser vista como uma rea9ao aos enfoques excessivamente macro- 

estruturais, descarnados de human idade, que haviam caracterizado boa parte da 

modernidade hisloriogrd fica: o modo de produ9ao de Marx e a longa dura9ao de 

Braudel, por exemplo. Metodologicamente, esta mudan9a implica no recuo da 

hist6ria quantitativa e serial e no avan9o dos estudos de caso e da micro-hist6ria 

Por fim, no circulo mais estntamente academico,6 importante salientar a 

aproxima9ao da historia com a antropologia, na qual o resgate das historias de vida 

j自 6 uma praxe; e com a literatura, preocupada com as tdcnicas de constru9ao dos 

personagens. 

O retorno da biografia e um movimento internacional e perceptlvel em 

diversas correntes historiogrficas recentes26. Analisarei, a partir de agora, aquelas 

que, do meu ponto de vista, mais se destacam na renova9ao do genero, quais sejam: a 

nova hist6ria francesa, o grupo contemporaneo de historiadores britanicos de 

inspira9ao marxista, a micro-hist6ria italiana e a psico-hist6ria27 

25 CHARTIER, Roger. '4 histria hoje: dvidas, desafios, propostas''Estudos hist6ricos, Rio de 
Janeiro. vol. 7. no 13. 1994. n.u. 101 e 102. 
ー Uma mariltestaao deste interesse atual pela blogratla toi a realiza9ao ee um coloquio soore o tema 
em Paris no ano de 1985. Ver: PROBLEMES et methodes de Ia biographie, op. cit. 
27 A biografia tambdm ocupa um lugar de destaque na nova historiografla alem言.言  Kocka, por exemplo, 
aponta para "o falo de que entre os maiores sucessos literrios da d rea das cincIas histricas dos 
1lltimos anosaヂIi lla Repblica Federal AIemd esido かes biogrq/Ias r.．ノ： a biografia dupla sobre 
Bismarck e seu banqueiro Bleichrder de Frit: Stern, Bismarck 山  Lot加rGall e Csar de 2hrisuian 
Meie,・ ”(KOCKA, Jurgen. "l加l retornod”αγγαり泳戸ー En, dglesa虚 uma αrgumenlado histdrica '' 
Publicado originalmente em Geschichte und Gesellschaft, 10(1984)3, p. 395-408. Tradu9ao de Ren6 
E. Gertz. mimeo. p. 2. Ver tambem nota 18 deste texto.). Contudo, nao analisarei esta corrente pela 
dificuldade de acesso ao material publicado e de compreenso da lingua 
A volta da biografia tambdm se manifesta na historiografia brasileira recente, sobretudo na produ9o 

dos cursos de p6s-gradua9ao. No XJI Encontro Regional de Hist6ria promovido pelo Ncleo Regional 
de Sao Paulo da ANPUH, organizou-se uma mesa intitulada "Biografia: unia outra maneira de fazer 
a histria ", constituida por p6s-graduandos da UNIC AMP ("XII Encontro...... op. cit., p. 6). Ainda na 
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A nova hist6ria francesa corresponde a terceira gera9ao que assumiu a 

dire9ao da revista Anna/es, reivindicando a heran9a e a continuidade da Escola. Uma 

das caractersticas deste grupo e o interesse por generos que haviam sido 

desprezados pela tradi9ao dos Anna/es, sobretudo em sua fase braudeliana 

Proclamam, entao, a volta do acontecimento, a volta da hist6ria-narrativa, a volta da 

hist6ria poltica e tambem a volta da biografia. Contudo, como afirma Le Goff, 

'essas voltas sdo equvocos. Se cada uma delas pode ser aceita peル nova hist6ria e 

se os' partidrios da nova hist6ria ndo raro delas deram o exemplo,d porque cada 

um desses gdneros hist6ricos (ou quasり volta coni uma problemdtica profundamente 

renovada ". Especificamente sobre a biografia, diz o autor: "(...) a biografia 

加tづrica nom・ sem redu:zr a.s gmndes Personagens a uma e;tPlica戸o socioI6gica, 

esclareceーaSPelas estruturas e estudaーas atravsde suas funぐ6とs e seusP叩dお・ 28 

Pordm, nao sao apenas "as grandes personagens" que merecem a 

aten9豆o dos novos historiadores. Alias, um dos tra9os mais significativos do gnero 

UNICAMP, destaca-se a disserta9ao de mestrado de Regina Horta Duarte, publicada com o titulo A 
imagem rebelde: a trajet6ria libert'ria de Avelino F6scolo. Campinas, Pontes-Ed. da UNICAMP, 
1991. No mestrado da UNB, Sdrgio Ricardo Coutinho realizou uma biografia denominada "Caminhos 
e descamカ功os de um S(フidado de Cristo: α tra加dria politico-re/i8ブosa de Vic1フγ Coemo de Almeida 
(1879-194.1) ", segundo o Livro de resumos do I Encontro Nacional de P6s-graduandos em 
Hist6ria. Rio de Janeiro, PPG em Hist6ria da UFF, 1995. p. 148. Na UFRGS, Mrcia Ramos de 
Oliveira defendeu a disserta 乞o, com um forte acento biogr'fico, intitulada Lupicinio Rodrigues: a 
cidade, a m'sica, os amigos. Porto Alegre, CPG em Hist6ria da UFRGS, 1995. Por fim, o 
antrop6logo Luis Mott, da UFBa, escreveu a biografia Rosa Egipciaca: uma santa africana no 
Brasil. Rio de Janeiro/Sao Paulo, Bertrand Brasil, 1993. 
Este breve levantamento, parcial e indiciario, levou em conta apenas a produ9ao academica de 

biografias, deixando de lado um grande numero de trabalhos escritos por literatos e jornalistas. Com  
isto, procurei demonstrar o espa9o destacado do genero na produ9ao recente dos historiadores 
brasileiros. Contudo, nao me parece que estes estudos possuam uma identidade comum minima que 
lhes possa conferir o carter de tendncia ou corrente historiografica e, por este motivo, nao sero 
aciui analisados. 
-- L1 (J(JFF, Jacques (org.). A histOria nova. sao Paulo. Martins rontes, 199U. p・ p. / e o. 
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biografico na atualidade e a sua extensao a gente comum, aos populares 

Comentando este fato, afirma Burke, "o renascimento [da biografia] fldo ' 

simplesmente um retorno ao passado. A 加ografia hist6rica e praticada por 

diferentes ra:6es ea、 cume 、prnza.s 町erente.s. Pode ser o meio de entender α 

mentalidade de um grupo. (加ia dessa.sかrma.s ぜ a vida de in請vIduos mais ou mneno、  

com Uns ,,29comuns - . 

A trajetoria de um dos expoentes deste grupo, Georges Duby, ilustra a 

problematica envolvida na volta da biografia no campo da nova historia francesa3() 

Duby, medievalista, realizou seus primeiros trabalhos seguindo a 

tradi9ao da hist6ria econ6mica e social dos Anna/es. Sua tese, publicada em 1953, 

teve como tema a sociedade na regiao de Macon. Posteriormente, a partir da decada 

de 60, seus estudos voltaram-se para o a mbito das mentalidades, das ideologias, da 

reprodu9ao cultural e do imagindrio social. Em 1984, este historiador publicou uma 

biografia de Guilherme Marechal, cavaleiro medieval que foi regente do rei da 

Inglaterra Ricardo jjj3l 

A obra e escrita como um romance, sem pausas analiticas e com as 

cita96es documentais, nao referenciadas, intercaladas com a fala do autor. A 

narrativa acompanha a vida de Guilherme que, partindo do nada, morreu rico e 

celebrado como o "melhor cavaleiro do mundo" 

Sobre o livro, comenta Duby 

熱JRKE・ Peter. "A Escola dos Anna/es ・ opaLp.pJ03-104 , さ  oore a trajetona oe uuoy, ver seu nvro auto-ologranco A nistoria continua. Km ae ianeiro, 
Zahar/UFRJ. 1993. Ver tambdm BURKE. Peter. "A Escola dos Anna/es... ". on. cii.. n.u. 86-88 

vuisr , ueorges. I.,uirnerme iviarecnai ou o meinor cavaleiro cio munao. Itio ae Janeiro, uraai, 
1987 



"(...) eu podia ser acusado de trair o esplrito dos Anna/es'. Eu era 

com efeito, o primeiro dentre os epgonos de Marc Boch e Lucien Febvre a 
aceitar escrever a biografia de um りrande homem・ Mas na realidade n加  
me desviava nem um milmetro de meu percurso. A d nica modifica戸o - das 

mais importantes, reconhe9o - dizia respeitod forma. Eu estava voltando 

sem rodeios 白  narrativa. Contava uma histria, seguindo o fio de um de討'no 
pessoal. Mas continuava atendo-med histria-problema, d his伯ria questo 

Minha pe管unta continuava sendo a mesma: que 6 a sociedade feudal ？認  

Guilherme Marechal, portanto, diferencia-se substancialmente das 

biografias tradicionais de corte positivista. Nao se limita a narrar factualmente os 

diversos momentos da vida de um individuo. Procura, pelo contrario, examinar, na 

dimensao da individualidade e por dentro da narrativa, quest6es mais amplas da 

sociedade feudal, tais como: a constitui9ao de redes de vassalagem, as rela96es de 

poder, o papel da mulher e dos filhos nas familias da nobreza, as concep96es sobre a 

morte, entre outros aspectos. Enfim, o autor nao considera o livro como uma ruptura 

na sua trajet6ria intelectual, j自  que os problemas continuam os mesmos das pesquisas 

macro-analiticas por ele realizadas, mudando sim o foco de observa9ao e a forma de 

exposi9ao dos resultados. Em suas palavras 

"(J o particular'j s6 me interessava quando me in formava sobre o 
coletivo. O verdadeiro旭ma do livro ndo 6 Guilherme, mas a cavalaria, seu 

ideal, os valores que ela afirmava respeitar. E tamb'm um sistema poltico, 

o 'feudalismo二 pois atravs desse caso concreto o funcionamento de suas 

engrenagens pode ser descoberto com muito maior clareza que nos 

クa伯dos ou nas cartas' 3 

Concluindo, na nova hist6ria francesa, o retorno da biografia associa-se 

com outras voltas (no caso do livro de Duby, a volta da narrativa). Contudo, este 

32 DUBY, Geor
g

es. "A histria continua ", op. cii
. , pp. 137- 138

3 ii ibid
., p. 

137. 
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retomo nao significa a retomada de superados enfoques tradicionais e sim a 

reapropria9ao de antigos generos em fun9ao de uma problematica renovada. No que 

tange a biografia. esta e considerada como uma via para a observa9ao de problemas 

mais amplos, reafirmando-se, assim, a hist6ria-problema dos Anna/es 

O grupo contempor含neo de historiadores brit含nicos de inspira恒o 

marxista constituiu-se nos anos 40, congregando historiadores como Eric 

Hobsbawm, Edward Thompson e Christopher Hill, ligados ao Partido Comunista da 

Inglaterra (PCI). Em 1956, com a invasao da Hungria pela Unio Sovi6tica e a 

revela9ao dos crimes stalinistas, a maior parte deles desligou-se do Partido. A partir 

dai, sem abandonar o marxismo, passaram a criticar determinadas ortodoxias dessa 

tendencia te6rica e a incorporar temas atd entao pouco explorados pela mesma como 

a hist6ria do movimento operrio ou da cultura popular34 

Uma das preocupa96es fundamentais destes pesquisadores 6 a 

recupera9ao da dimensao subjetiva dos processos sociais, negligenciada pelos 

enfoques marxistas excessivamente estruturalistas 

Thompson, por exemplo, em seu livro "A formacdo da classe operria 

inglesa ", rejeita a no9ao economicista de classe social - "uma quantidade de homens 

que se encontra numq certa propordo com os meios de produdo""e considera que 

a mesma d "um fen6meno hist6rico que unfIca uma sdr/e de acontecimentos 

34 Sobre este grupo, ver: GARCIA, Marco Aurdlio e outros. "Clula da histria ". Leia, Sao Paulo 
(105). jul. 1987 
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‘菰Pure.s e upaノ‘enleinenle ‘た'tLofl(?c/U而、  lu/ito nu mat'ria Pri/nu 硫I exper厄ncia 

Cofio lia Col?Scincja”誉  

Segundo Michael Hall,'a preocupa戸o central de Thompson como 

加cloriudor ぜ  avaliar o papel das esco仇α、 e da.', α戸es conscientes 威,、 sere.s 

humanos na hist6ria ,36 o que implica reconhecer a importncia das a96es 

individuais na constitui9ao dos processos sociais. Este objetivo fica claro no prefcio 

d' "A, forma戸o..." 

"Estou tentando resgatar o pobre tecelo de malhas, o meeiro 
luddita, o tecelo do 'obsoleto' tear manual o artes白o 'utpico' e mesmo o 
iludido seguidor de Joanna Southco比 dos imensos ares superiores de 
condescendncia da posteridade. Seus ofcios e tradi6es podiam estar 
desaparecendo. Sua hostilidade fren旭 ao novo industrialismo podia ser 
retrgrada. Seus ideais comunitrios podiam ser fantasiosos. Suas 
conspira加es insurrecionais podiam ser temerrias. Mas eles viveram 
nesses tempos de aguda perturba9百o social e n6s n百o. Suas aspira加es 
eram vlidas nos termos de sue prpria experincia; se foram vtimas 

acidentais da histria, continuam a ser, condenados em vida, vtimas 

acidentais"37 

Nesta obra, portanto, o autor nao constr6i especificamente uma biografia, 

mas resgata as experincias individuais como constitutivas do fa:er-se da classe 

operria inglesa38 

Christopher Hill, pelo a ngulo da hist6ria politica, escreveu uma biografia 

de Oliver Cromwell, lider da revolu9ao burguesa na Inglaterra no seculo XV1139 

35 THOMPSON, E. P. A forma戸o da classe operria inglesa I: a' rvore da liberdade. Rio de 
Janeiro. Paz e Terra. 1987. u.n. 9 e lo. 
36 HALL, Michael. "O brilho da heterodoxia". "Leia ",op. cit 
37 THOMPSON, E. P. "A' forniado... '', op. cit. , p. 13 
38 Deve-se mencionar que o primeiro livro importante de Thompson foi a biografia do poeta e 
revolucionario ingls Willian Morris. THOMPSON, E. P. Willian Morris: romantic to 
revolutionary. New York. Pantheon Books, 1977. 
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Apos realizar diversos trabalhos sobre esta revolu9ao, onde privilegiava os a ngulos 

da luta de classes e dos movimentos radicais, Hill voltou-se para a vida de seu lider 

Neste estudo, o historiador ingls destaca, ao contrario das interpreta96es 

marxistas tradicionais, a importncia decisiva da a9ao de Cromwell para a historia 

da Inglaterra como, por exemplo, na seguinte passagem: "Assim, para o bern e para 

o mal, Oliver Cromwe！ノ presidiu a、 grandes decis6es que determinaram “戸ilura 

trajet6ria da hist6ria inglesa e mundial" (p. 232). Contudo, nao deixa de articular a 

a9ao do individuo biografado com o contexto no qual esta se realizou 

"Em rela頭o ao s6culo XVII, as dcadas decisivas s百o as de 1640 a 
1660. Nelas, a 勿ura preponderante6 Oliver Cromwell. Qualquer estudo 
sobre sua pessoa, por conseqo6ncia, n奇o ser apenas a biografia de um 

grande homem. Dever incorporar os acontecimentos da印oca em que ele 
viveu e que se revelaram cruciais para o posterior desenvolvimenわ da 

Inglaterra e de seu imprio. Espero sugerir, neste estudo, algumas das 

implica戸es que decorreram dos atos de nosso biografado" (p. 14) 

O embasamento marxista de Hill faz com que sua an自lise privilegie a 

inser9ao classista de Cromwell. Assim, este ltimo e considerado um precursor dos 

"grandes plebeus ", ou sej a, da burguesia inglesa: "Cromwell prefigura os grandes 

ルbeus que se elevariam por seus prprios mdritos e governariam α Inglaterra no 

sdculo XJIII" (p. 232) 

Finalizando, nota-se que o livro de Hill aproxima-se, por algumas de suas 

caractersticas (sobretudo o enfoque politico e a organiza9ao cronol6gica da 

narrativa), das biografias tradicionais. O diferencial d a tentativa constante de 

39 HILL, Christopher. O eleito de Deus: Oliver Cromwell e a Revolu恒o Inglesa. Sio Paulo, 
Companhia das Letras, 1988. Ver tambdm: HILL. Christopher. "A biografia na histdria da Inglaterra 
setecentista". Varia Historia. Belo Horizonte, IJFMG, no 14, set. 1995, p.p. 124-144 
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relacionar o personagem analisado com o seu contexto: privilegiando-se, neste 

ltimo, coerentemente com a inspira9ao te6rica do autor, a a9ao das classes sociais e 

tambem os conflitos religiosos 

A micro-hist6ria italiana d , de acordo com Levi, "essencialmenie uma 

prtica historiogr切ca em que suas referencias te6ricas sdo variadas e, Clii certo 

sentido, eclticas' 40 Esta pr自tica difundiu-se internacionalmente a partir dos anos 

70 e, sobretudo, nos 80, mas seu nucleo original e constituldo pelo grupo dos 

historiadores italianos ligados a revista "Quaderni Siorici" 

Esta tendencia apresenta-se como uma das posslveis solu96es para a 

crise dos grandes sistemas explicativos. Porm, rejeita as vertentes irracionalistas e 

estetizantes que emergiram na historiografia recente no a mbito da chamada condi9ao 

p6s-moderna. 

O problema fundamental da micro-hist6ria diz respeito a escala de 

observa9ao dos problemas pesquisados. Segundo Levi, no texto mencionado 

anteriormente: 

A micro-histria como uma prtica 6 essencialmente baseada na 

redu9do da escala de observa頭o, em uma an'lise microscpica e em um 
estudo intensivo do material documental"い． 13の  

"Para a micro-histria, a redu戸o da escala6 um procedimento 

analtico, que pode ser aplicado em qualquer lugar, independentemente das 

dimens6es do objeto analisado"い 13刀  

4O LEVI, Giovanni. "Sobre a micro-histbria ". In: BURKE, Peter (org.). A escrita da hist6ria: novas 
perspectivas. Sao Paulo, UNESP, 1 992. p. U3 



"O princいio unificador de toda a pesquisa micro-histrica 6 a cren9a 
em que a observa戸o microscpica revelar fatores previamente n百o 
observados" いー 13の  

Portanto, o que caracteriza a micro-historia nao e o carater nicro do 

problema analisado mas sim a observa9ao microscpica de qualquer problema de 

pesquisa, a fim de revelar dimens6es do mesmo nao perceptiveis em um enfoque 

macrosc中ico. 

O conhecido livro de Carlo Ginzburg, "0 queijo e os vermes 

exemplifica as principais caracterlsticas desta tendencia. Neste trabalho, o autor 

realizou uma pesquisa documental intensiva sobre o moleiro friulano Domenico 

Scandella, dito Menocchio. Este indivlduo foi condenado pela Inquisi9ao no seculo 

XVI por professar uma estranha cosmogonia 

O estudo biogr自fico sobre Menocchio permitiu a Ginzburg formular uma 

hip6tese geral sobre a cultura popular e, mais especificamente, sobre a cultura 

camponesa da Europa pr-industrial. Segundo ele, esta 自  ltima sofria influxos 

reciprocos com a cultura de elite num movimento que denominou, inspirando-se em 

Mikhail Bakhtin, de "circularidade da cultura ". Tal processo amplo foi percebido 

por ele em uma escala micro-hist6rica 

Este autor procurou justificar o a ngulo de an自lise adotado, perguntando- 

se que relevancia pode ter, num plano mais geral, as iddias e cren9as de um 

individuo u nico em rela9ao aos do seu grupo social. Segundo ele, uma resposta 

poderia ser a extensao do conceito hist6rico de individuo a s classes mais baixas 

a如ns estudos biogr4fIcos mostraram que um indivduo medocre, destitudo de 

4l GINZBURG, Carlo. "o queyo e os vermes... ", op. cii 
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lnieres,se por 、 l1fleSflU)~' /Uslaiflenie Por ISSoJ rcアreseflial/Vo) 一  PVt.:た、erPesq 1isacん  

COflY) seル se u/n flhlcrOCOSIfl()‘た 21/fl estrato social ilileiro flU/fl‘たterininacん  per加山  

hist6rico (......(p. 27). Lotzo adverte, contudo, que Menocchio nao pode ser 

considerado como um individuo tpico de sua e poca. Aponta, entao, para os limites 

desta singularidade: a cultura de seu tempo e de sua classe. Diz Ginzburg: "(...) da 

cultura do pr中rio tempo e‘んpr伽ria classe ndo se sai a ndo ser para entrar no 

deルm e lla ausncia de comunica戸o 月5siifl COflU) a ノカ管“α， “cultul・aqノとrece ao 

m請VidUO U/fl horにonle de Pos.s訪放dade.s 后tente 、ー umla ノaUル flexんei e invi.cんeノ  

dentro da quaムe exercita a liberdade con所cionat.んde cada um"(Id. ibid) 

Enfim, na micro-hist6ria italiana, a biografia 6 pensada como um a ngulo 

- uma escala - de observa9ao de problemas que transcendem a individualidade42. No 

caso de Ginzburg, atrav6s de Menocchio, foi possivel analisar a rela9ao entre cultura 

camponesa e cultura letrada no sdculo XVI. 

Este historiador tamb6m adota em seu texto um estilo mais literrio, 

centrado numa trajet6ria singular, e busca apreender diversos aspectos da vida do 

personagem enfocado: '(・ノ  suas idias e sentimentos, fantasias e aspiraぐ6es. (...) 

suas atividades econ6micas, (..) a vida de seus filhos" (p. 16). Aldm disso, na 

rela9ao entre individuo e contexto, Ginzburg vale-se da media9ao da cultura para 

salientar os limites da singularidade pessoal. Por fim, fica explicita no livro a 

perspectiva classista que orientou a pesquisa ー  "uma andlise de classes ' sempre 

42 0 doutorando Henrique Espada R. Lima Filho vem desenvolvendo uma pesquisa sobre a biografia 
no a mbito da micro-hist6ria italiana na Universidade Estadual de Campinas, orientada pelo professor 
Edgar Salvadori De Decca. Ver seu projeto de tese: LIMA F.. Henrique Espada. Biografia e 
Microstoria: interrogando a quest五o do individuo na hist6ria atrav's da historiografia italiana. 
Campinas, IFCHIUNICAMP, dez. 1994. mimeo. Agrade9o ao professor De Decca por esta indica9o 
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inc/liar que urna iniercla.ssisia" (p. 32) - o que demonstra a influencia marxista neste 

seu trabalho43 

A psico-hist6ria nao e exatamente uma tendencia recente e nem tem 

uma nacionalidade definida. Refere-se, de modo geral, aos historiadores que, em 

diversos momentos e em lugares diferentes, buscaram instrumental na psicologia e 

na psican自lise para explicar as a96es dos homens na hist6ria 

Segundo Szaluta・ o Ponto 一pnIe da P5ico-hisi6ria ' a bmgrqβa lnesta 

categoria do campa da psico-hisi6ria にJ que a teoria d mais desenvoんida e 

tamb'm d onde seルem os trabalhos mais desenvolvidos no ponto de vista da psico- 

historia "fl. Afinal, se uma parte considervel do instrumental da psicologia foi 

pensada em fun9ao de situa96es individuais, nao e a toa que o mesmo seja aplicado 

na hist6ria preferencialmente ao estudo biogr自fico 

O pr6prio Febvre foi influenciado pela psicologia de Charles Blondel e 

Henri Wallon, escrevendo diversos artigos onde discutia a rela9ao entre estes campos 

do saber. Segundo ele, "(..ノ  a psicologia, conhecimento cientfflco da/un戸o mental 

[devei necessariamente ‘ ノ  manter rela96es contnuas corna、 disciplinas mal 

叱flnidas que confundimos sob o nome tradicional de Hist6ria (..) " 5 

43 "Aqueles historiadores que aderiram d micro-hist6ria em geral linham suas razes llo marxismo, 
em uma orienlaiio poltica para a esquerda e em um secularismo radical coni pouca inclinado para 
a metafsica". LEVI, Giovanni. "Sobre a micro-histria", op. cii., p.135. As rela96es de Ginzburg 
com a poltica passaram por um contato, como simpatizante. com  o grupo de extrema esquerda italiano 
Latia Continua. GARCIA, Marco Aurdlio. "A clula... ", op. cit. 
44 ~，ブ ‘T l"1,‘ ， 	一  ， 	一  ，  , ,一‘ ,一一  ，、ー：一  1、TT" 1ハo・，  一  ，ハo ' SLALUIA, Jacaues. La psvctiofliStoire. fans, fUr. 1'ioI. p. iuろ. 
"Estes artigos foram reunidos no livro "Combates pela histria ", op. cit. A cita叫o 6 da p自gina 205 
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O maior representante atual desta tend6ncia e o historiador alemo 

atuando nos Estados Unidos, Peter Gay46. Partindo do paradigma freudiano, este 

autor busca demonstrar as possibilidades da psicanalise no sentido de relacionar o 

individuo biografado com o seu contexto. Diz ele 

"''o historiador traz para a vida sobre qual est escrevendo, ou 
para as passa gens biogrficas que ajustad sua narrativa ou an白lise, um 
comprometimento com o meio social relevante, uma sensibilidade 

informada e treinada sobre os mundos nos quais o seu o切eto viveu 
Espera-se que possua, e exiba, um sentido firme, pro fissionalmente 

disciplinado sobre o espa9o e o tempo, sobre as possibilidades e coer6es 

pdblicas. Obviamen旭,n百o se pode usar uma psicologia que o deixaria 

atolado nos domnios exotricos de puls6es fantasmdticas e em dramas 

mentais misteriosos que devem ser decifrados. Mas a psicologia 

psicanaltica, embora d s vezes possa ser pensada assim,' tudo menos 
Isso. 

Freud construiu as trilhas que ligam a biografiad histria a partir dos 

materiais humanos mais fundamentais: amor e 6 dio. Esses apenas, 

acreditou, permitem aos grupos imporem laGos slidos que tornam os seus 

membros submissos, ativos e intolerantes'47 

、  Ao tratar das experi6ncias afetivas da burguesia no seculo XIX, Gay 

novamente aponta para as rela96es entre individuo e sociedade segundo a 6 tica da 

psico-hist6rja: 

46 Gay afirma nao fazer psico-hist6ria em seus trabalhos. Na obra "A experi'ncia buIrguesa ", por 
exemplo, diz: "Me,, objetivo'integrar a psicologia d histdria. No se trata portanto de psico-/lisi（うria 
uzestes volumes,mas de histria informada pela psicauzlise. Vai aj uma diノerenぐa!"(GAY, Peter. A 
experiもncia burguesa da Rainha Vit6ria a Freud: a educa戸o dos sentidos. Sao Paulo, Companhia 
das Letras, 1988. p. 17). Esta postura deriva de sua crtica aos reducionismos da psico-hist6ria que, 
muitas vezes, descontextualizando os personagens, levou em conta apenas as puls6es internas dos 
mesmos (ver p. 357-359 do "E,,saio bibliogrfico" no final do livro mencionado). Pordm, de acordo 
com a defini9ao geral de psico-hist6ria por mim proposta neste trabalho, Gay pode ser considerado um 
vsico-hおloriadol・．  
叫IGAY, Peter. Freud para historiadores. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989. p. 125 



IE claro que a rigor n白o houve experincia burguesa no s6culo XIX 

nem em qualquer outro; houve to-somente experincias de burgueses 

Conforme 6 do conhecimento de todo historiador imbuIdo de a勺uma 
tendncia psicanaltica, a experiencia de um indivduo difere, ainda que 

levemente, da experi6ncia de qualquer outro. Escrever a histria da 

experincia burguesa no sdculo XIx introduzir-me to inquisitivamene 

quanto for possIvel na mentalidade da classe mddia, implica arriscar-me a 
generaliza戸es bastante arrojadas. S6 o indivduo ama e odeia, aprimora 

seus gostos na arte e no mobilirio, sente-se contente nos momentos de 
realiza戸o, ansioso em tempos de perigo e furioso com os agentes que The 
provocam a勺uma pnva頭o; s6 o indivduo se regoz,ja com o poder ou lanGa 
sobre o mundo sua vingan9a. O maisd me伯わra 

Uma metfora todavia necess白ria. Pois todos os serem humanos 

compartilham peb menos sua humanidade~suas paix6es, sua trajetria em 
dire9do 白  maturidade, suas necessidades irreprimIveis. E cada qual 

estabelece seus la9os sociais, pertence a culturas parciais que o exp6em a 

conjuntos previsIveis de experincias, os quais constituem famlias 

suficientemente semeThanfes entre si para seduzir o historiador a emitir 

julgamentos coletivos. A filia戸o religiosa, a vizinhanGa urbana, a 
comunidade 勿gui助ca e, no s'culo XIx a classe sodal moldam o 
indivduo de forma a torn-lo reconhecIvel como membro de diversas 

sociedades ' ) E por isso que os meandros da psicandlise, suas teorias e 

suas tcnicas, podem construir justamente aquela ponte entre a experincia 
indivicルai e a coletiva'JPois o indivduo, visto pela 6 tica psicanaltica,6 

um indivduo social'48 

Para o que esta longa cita9ao aponta? Coerentemente com o modelo 

freudiano, Gay procura demonstrar que determinadas experiencias individuais 

podem ser generalizadas, ainda que de forma metafrica, pois o ser humano possui 

uma essencia: a sua human idade Por6m, esta 丘  ltima so se realiza concretamente nas 

diversas "culturas parcials" - a religio, a lngua, a classe social - das quais cada 

48 GAY・ Peter. "A experienciablグ即iesa 二 op. cit,p.22 
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pessoa participa. Isto determina certas regularidades que podem ser apreendidas pelo 

historiador. E neste sentido que se torna possvel fazer a ponte entre as "experiencia.s 

（た b urguese.v e a'exPer厄flcIa hurgue.sα ・・  

Este historiador aplicou o metodo psicanaltico ao biografar o fundador 

da psicanalise, Sigmund Freud49. Assim, analisou os sonhos por ele registrados, as 

associa96es de palavras e os atos falhos expressos em cartas pessoais e, por vezes, 

nos tratados cientlficos. Porem nao limitou a investiga9ao a subjetividade do 

personagem, mas sim procurou analisar a sua inser9ao familiar, profissional, 

cultural, social, entre outros aspectos. Sobre este ponto, diz o autor 

て J ndo hesitei em empregar suas descobertas (de Freud], e na 

medida do possIvel seus mtodos, para explorar a histria de sua prpria 
vida. Mas n百o permiti que e/es monopolizassem minha aten戸o. Como 
鵬加riador, situei Freud e sua obra nos vrios contextos relevantes: a 

profissdo psiquitrica que ele subverteu e relacionou; a cultura austraca em 

que foi obrigado a viver como judeu descrente e mdico pouco 
convencional; a sociedade europ6ia que, duran旭 a vida de Freud, passou 
pelos terrveis traumas da guerra e da ditadura totalitria; e a cultura 

ocidental como um todo, uma cultura cuja percep9白o de si mesma ele 
transformou irreconhecivelmente para sempre"い I刀  

Enfim,d possivel constatar que a psico-hist6rja na atualidade tem como 

meta fundamental resgatar os caminhos que ligam a subjetividade ao contexto social 

* 
	

* 
	

* 

49 GAY, Peter. Freud: uma vida para nosso tempo. So Paulo, Companhia das Letras, 1989 
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Realizar ufri balan9o de Conjunto destas diversas correntes e autores pode 

ser temerrio. Afinal, se sao perceptlveis os pontos de contato entre eles, nao o  so  

menos a variedade de preocupa96es e as diferen9as de enfoque. Contudo, nao me 

furtarei de indicar alguns tra9os comuns que caracterizam o genero biogrfico na 

atualidade, pelo menos no campo do conhecimento hist6rico 

Em primeiro lugar, a preocupa9ao central dos biografos continua sendo 

desvendar os multiplos fios que ligam um indivlduo ao seu contexto, sem cair nem 

no individualismo exacerbado (como nas biografias tradicionais), nem na 

determina9ao estrutural estrita (como nas analises marxistas e braudelianas). Neste 

sentido, todos os estudos biogrficos contemporneos examinados nesta se9o 

procuram relacionar o personagem enfocado com dimens6es sociais mais amplas 

Por exemplo, Guilherme Marechal com a cavalaria medieval; Cromwell com os 

grandes plebeus ingleses do seculo XVII; Menocchio com a cultura camponesa do 

seculo XVI e  Freud  com a cultura e a sociedade europeias do sdculo passado. Porm, 

as estratdgias para estabelecer esta rela9ao sao diversificadas: Duby vale-se da no9o 

de historia-problema dos Annales; Hill, da caracteriza9ao social, religiosa e politica 

da Inglaterra setecentista; Ginzburg, da observa9ao do processo de circularidade da 

cultura atrav6s de uma escala micro e Gay, do mdtodo psicanalitico contextualizado 

A escolha dos personagens biografados tamb6m guarda interesse: no 

apenas os grandes homens - como Guilherme Marechal, Oliver  Cromwell  e  Sigmund 

Freud  - merecem esta dignidade, mas tamb6m os homens comuns, a  genie  mida, 

como o moleiro Menocchio. 

Outro aspecto importante, e que perpassa todos os trabalhos 

mencionados, e o estilo mais literrio da escrita (muito  proximo  do romance), o 
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carater de relato dos textos biozrafjcos. Tal fato demonstra que. inevitavelmente, um 

dos passos decisivos da biografia Consiste em conla ・  a hi,s'i'ria de um indivlduo 

Entretanto, pelo menos nos casos examinados, a narra9ao nao exclui a explica9ao de 

diferentes aspectos da vida do personagem estudado, bem como de seu contexto 

Por fim, mas nao menos importante, pode-se perceber que os 

historiadores em questo buscam resgatar facetas diversificadas do biografado e no 

apenas, como nos trabalhos de inspira9ao positivista, a vida publica e os feito.s 

notveL,,, Assim, emergem em seus textos, entre outros aspectos, os sentimentos, o 

Inconsciente' a cultura, a vida privada, a inser9ao classista, politica e religiosa, e a 

vida cotidiana como espa9o significativo da exist6ncia humana 

Estas quest6es sugeridas pela historiografia recente, e aqui apenas 

mencionadas, sero discutidas mais detaihadamente nas se96es seguintes, quer 

levando-se em conta os avan9os e impasses atuais do genero biogrfico (1.2), quer 

sob a forma de uma proposta de investiga9ao da biografia pela perspectiva da vida 

cotidiana (1.3) 



1.2- Avan9os e impasses atuais da biografia: 

as (falsas) oposi96es que se colocamao historiador 

que pretende realizar unia pesquisa biogrdfica 

Discutirei este topico a partir de quatro oposi96es que normalmente se 

colocam ao historiador interessado em realizar uma pesquisa biografica: indivlduo X 

sociedade, biografia enquanto narra9ao X biografia enquanto explica9ao; individuo 

como unidade X individuo fragmentado e vida publica X vida privada 

a) individuo x sociedade 

Pierre Bourdieu considera "inteiramente absurda cientficamente"5o a 

oposi9ao entre individuo e sociedade. J自  Can vale-se de uma expressao da 

linguagem comum para definir o problema: "a pergunta sobre o que vem primeiro - 

α sociedade ou o in凄viduo ~ d como a Pergunta sobre o ovo e a galinha"51 

Contudo, esta oposi9ao, muitas vezes enunciada em outros termos - 

homem X contexto, sujeito X estrutura, voluntarismo X determinismo, liberdade X 

necessidade - reside no centro do pensamento ocidental, pelo menos desde a Grcia 

cl自ssica. Exemplificando a questao, diz Alvin Gouldner: "quando Edipo peca, a 

term de Tebas sqかepor ele・ mas dito pode pecar. A ノei e o destino se lmp6em aoS 

seres humnanos, mas estes ndo sdo rob6s, e podem conformar-se coin seu destino ou 

lutar contra ele ". Tal tensao tamb6m esta presente na teologia crist (livre arbItrio 

ニBOURDIELr, Pierre. "Fieldwork in philosophj ". In: Coisas ditas. Sao Paulo, Brasiliense, 1990. p45. 
5l CARL E. H. Que' hist6ria? Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982. p. 31 
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X lei natural), no marxismo (veja-se a ambiguidade do conceito de prxis), na 

sociologia academica (subjetividade humana X objetividade da existencia social) e 

na filosofia moderna (existencialismo X estrutural ismo)う2 

Avan9ar na discussao de tema tao complexo foge aos limites do presente 

trabalho. Porem, nao e posslvel ignora-lo quando se pensa na constru9ao de uma 

biografia. Neste sentido, as quest6es sao numerosas e complicadas: Como relacionar 

o individuo com seu contexto? Qual e o peso da determina9ao estrutural na 

condu9ao das a96es humanas? A subjetividade individual tambem nao 6 construida 

socialmente? 

Os historiadores-biografos procuram resolver tais problemas atraves de 

diversos expedientes: descrevendo o contexto como um pano de fundo, uma 

ambienta9ao, para a livre atua9ao do personagem central (como nas biografias 

positivistas), buscando neste contexto a explica9ao para a a9ao individual (Hill) ou 

encarando o individuo como uma via de acesso para o exame de quest6es mais 

amplas (Duby e Ginzburg). Na perspectiva de Gay, a tensao entre o individual e o 

social tamb6m e vislvel como, por exemplo, nesta frase extraida da biografia de 

Mabel Loomis, jovem burguesa norte-americana do seculo XIX: "Embora o fluxo de 

seus devaneios autobiogrficosfi:esse de Mthel Loomis uma I如ca representante de 

sua中oca e de sua classe, sua franque:a introspectiva e sua lucide:a distinguiani 

notavelmente"53 Oscila-se, portanto, entre a representatividade de Loomis em 

rela9ao ao seu contexto e a sua singularidade pessoal 

52 Ver GOULDNER, Alvin. Los dos marxismos. Contradicciones y anomalias en ei desarrollo de 
la teoria. Madrid, Alianza, 1985. A citaao 6 da p. 50. Grifo do autor 
"GAY, Peter. 'A experincia burguesa..',op. cit, p. 63. Grifos meus 
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Nao pretendo aqui indicar a melhor maneira de se resolver a questo, 

velha CO/itO o inundo"54,54 da rela9ao entre o indivlduo e a historia. Mesmo porque, 

como procurei demonstrar, esta nao e resolvivel e sim constitutiva do pensamento 

ocidental. Penso, contudo, que uma das tarefas fundamentais do genero biograficoe 

contribuir para a presente discussao, recuperando, atraves de diferentes estratdgias, a 

tensao, e nao a oposi9ao, entre o individual e o social. Na segunda parte deste 

trabalho, buscarei atingir tal objetivo construindo a biografia de Ant6nio Guedes 

Coutinho a partir da perspectiva de sua vida cotidiana. Afinal, esta u ltima, embora 

seja social e historicamente determinada, apresenta-se como o espa9o da a9o 

individual. 

b) biografia enquanto narra頭o x biografia enquanto explica戸o 

A partir do sdculo XIX, a historia, buscando a afirma9ao de sua 

cientificidade, afastou-se da literatura. Verificou-se, ento, a "proscriぐdo da 

dimensdo literria do discurso hist6rico にJ,mais precisamente, α tendncia em 

negar a narratividade como modo adequado de e.xposiぐdo da escrita histdrica"55 

Nos 自  ltimos anos, contudo, proclama-se a "volt a da hist6ria-narrativa"56 Para 

54 Expressao usada por SEIXAS, Jacy Alves de e BATALHA, Claudio (org.). Projeto: dicionrio 
hist6rico-biogrfico do movimento operrio brasileiro. Campinas, Departamento de 
Hist6riallFCH/UNTCAMP. sd. mimeo. o. 14. 

LtLtu., I emistocies. し  onszaeraoes acerca ao estatuto ao texto histrico . HistOna em Revista. 
Pelotas, EdUFPe1.. n. 2 (no orelo). mimeo. o. 2. 

t cnamaaa volta aa insioria-narrativa e um ponto pol&nico na agenda teorica dos tustonadores 
atuais. Le Goff, por exemplo, considera a hist6ria-narrativa como "um cadver que no se deve 
ressuscitar, porque seria preciso mat-lo outra vez"(LE GOFF, Jacques (org.). "A hist(jria nova”, 
op. cit., p. 7.). Roger Chartier, por seu turno, questiona: "Como, na verdade, poderia haver 'retorno' 
ou redescoberta onde no houve nem partida nem abandono?"(CHARlIER Roger. "A histria 
hoje... ", op. cit., p.103), ou seja. a hist6ria nunca teria deixado de ser narrativa. Concordo com este 
ultimo ponto de vista. Por6m, n乞o se pode negligenciar"a preferncia dada recentementeaalgumas 
formas de narrativa em detrimento de outras mais clissicas. Por exemplo, as narrativas biogrficas 
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Stone, esta se diferenciaria da historia estrutural por ser mais descritiva do que 

analitica e por direcionar seu enfoque ao homem e nao a s circunstancias. Haveria 

ainda uma maior preocupa9ao, por parte dos historiadores narrativos, corn os 

aspectos retoricos na apresenta9ao de seus textos. Nas palavras deste autor 

孤 narrativa aqui designa a organiza戸o de materiais numa ordem de 
seqo6ncia cronoめgica e a Concentra9百o do conteロdo numad nica estria 
coerente, embora possuindo sub-tramas 

Nenhum historiador narrativo, no sentido em que aqui os defini, deixa 
a an白lise totalmente de lado, mas ela n百o constitui o arcabouGo de 
sustenta頭  o em torno do qual constrem sua obra"57 

Debatendo com Stone, Hobsbawm criticou a ideia de uma contradi9ao 

entre os historiadores narrativos e os estruturais. Segundo este u ltimo, "para quase 

todos eles [os historiadores narrativos], o acontecimento, o indivduo, e mesmo a 

reconstrudo de aなurn estado de espfrito, o modo de pensar o passado, ndo sdo tmns 

em si mesmos, mas constituem o meio de esclarecer aなurna questdo mais 

abrangenie, que vai muito aだrn da est6rja Particular e seus Personagens"58 

Evidentemente tal discusso e inevitvel para o historiador que pretende 

elaborar uma biografia. Afinal, este genero possui grande afinidade com a literatura, 

pelo menos em dois aspectos: centra-se na constru9ao de um personagem e possui 

熊'narrativas讐iturais da historia global ou das narrativas' estatlsticas da histria senaノ

鷲ii姦醤躍ぢ；器二器
o'
'o留器器＝α 月 op. cit., p.p.lI 13-1Alguns comentrio.らH... ", op. cit., p. 41 
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um intrinseco carater de relato. Segundo Levi. "a biografia cons/i/ui, com efe/ia, a 

passagem privilegiada pela quαノ ‘).S c/ue.s'/lonamento,s' e a、 icnicu.v pr如riosd 

ノlteratura se colocam Pm・α ali冨boriogmガu"59a 	No mesmo sentido, afirma Le Goff 

α biografia hist6rica deve se．ルer, ao menos em uni cerbo grau, reんlo, narraぐdo de 

uma wda・ eた cc ar/icUん em torno de certos acontecimentos in請viduais e Coたlivo、ー  

uma biogr功a ndo 'dvdne,flen/je万e ' ndo tem sentido‘ ノ・ 60 

Porem, a biografia historica (como o discurso historiogrfico em seu 

conjunto) possui algumas diferen9as essenciais em rela9ao 良  narrativa literria, no 

caso, em rela9o ao romance biografico 

Em primeiro lugar, porque o historiador tem um compromisso com 

sujeitos hist6ricos concretos, que existiram na realidade e que chegam ate o presente 

atrav6s dos documentos. Nao 6 a toa que as biografias examinadas baseiam-se em 

pesquisas documentais intensivas, utilizando fontes como: um poema escrito em 

homenagem a Guilhenne Marechal (Duby), documentos oficiais (Hill), processos 

Inquisitoriais (Ginzburg), as cartas de Freud (Gay), entre outras. Enfim, as biografias 

hist6ricas tem, para alem de suas qualidades estilisticas, um "tribunal de 

apela戸o'61 irrefutvel: o passado e seus vestlgios 

O historiador francs Jean Orieux - bi6grafo de Voltaire, La Fontaine, 

Talleyrand e Bussy-Rabutin - corrobora esta id6ia 

"LEVI, Giovanni. "Les usages de Ia biographie ". Annales, E. S. C., Paris, Armand Colin, 44 annde, 
nimero 6. nov.-dec. 1989. n.1326. 
v、ノ LE GOFF. Jacciues, "Comment ' crire....... on. cit.. n. 1. 

rxpressao uiiiizaoa por t. Y. I flompson . ( aaa nOUO, ou conceito, surge de compromissos 
mpiricos e,Por mais ab5/ratos 9ue Sくノαm os Pnフccdimenたフs dと sua カzierroga o sobre 訂 mesma, 
deve ser kvada de novo para ser confrontada coni as propriedades'.．ノ dos dados empfricos, e deve 
assumir sua defesa amimeルires atent os do 'tribunal de apeノaco'da hist（うria''.E. P. THOMPSON 
Miseria de ia teoria. Barcelona, Grijalbo, 1981. p. 74 



''(J por maior que seja a capacidade criativa do romancista, os seus 
persona gens nasceram dele, s6 podem existir gra9as a e/e, s百o, por mais 
que se queira, fictたlos. Peわ contrrio, eu sei, e n加  sou o d nico a sab6-lo 
'J que Talleyrand exi討iu, sem qua如er sombra de dvida, em carne e 

osso, e os textos, que o evocam e entre cujas linhas descubro o seu rosto e 

as suas manigdncias, esses tex加5 一 dzia eu, ndo s百o 厄クa moda, a vida 
corre e palpita atravs destes testemunhos'β2 

Em segundo lugar, como j自  foi dito na se9ao anterior, no caso dos 

trabalhos examinados, a narra9ao nao exclui a explica9ao. Pelo contrrio, as 

narrativas hist6rico-biogrficas contemporneas nao se esgotam nas singularidades 

individuais mas servem para esclarecer temas e problemas mais amplos. Por 

exemplo, o universo valorativo da cavalaria medieval (Duby), a hist6ria politica 

inglesa do s6culo XVII (Hill), a questao da circularidade da cultura (Ginzburg) e o 

nascimento da psicanalise (Gay). Nas palavras de Hobsbawm, "ndo h nada de novo 

em escolher olhar o mundo por um microsc中lo, ao invs de um telesc中io. Na 

medida em que concordamos que estamos estudando o mesmo cosmo a opぐdo entre 

o microcosmo e o macrocosmo urna questo de esco訪a da tdcnica adequada ・ 63 

Na biografia de Coutinho, nao deixarei de narrar os diversos momentos 

de sua vida. Tentarei, contudo, atraves desta narra9ao, explicar aspectos mais gerais 

da sociedade na qual viveu o personagem em questo 

c) individuo unit貞rio x indivduo fragmentado 

Anteriormente, mencionei que as biografias de inspira9ao positivista 

buscavam reconstruir, de forma linear, a vida de um indivlduo "desde o nascimento 

62 ハ1， γ1,TT、1 

感曇無ぎ声算 do biografo ". in: DTJBY, Georges e outros. Hist6ria e nova hist6ria9-40. 
よハノ』J、’”ハYVAVi, rric・ U resszlrglmenio da narrativa・  ・プ二 CP.m,p.p. 44-45 

40 
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I．‘ て  一一  」  ， ‘4 

uie u marte . sotretuuo em seus aspectos publicos, a fim de ressaltar a grande:a 

do personagem examinado. Tal pretensao assentava-se em uma visao de homem, ou 

de alguns homens, tributaria do projeto burgues da ilustra9ao: um ser unitario 

coerente, plenamente racional e objetivo, que conhece as leis da hist6ria e as p6e em 

marcha. 

Este "sujeito tradicional pleno " 5, tlpico da modernidade ilustrada, foi 

estilha9ado em duas frentes: noa mbito mesmo do discurso moderno e pela crtica da 

pos-modernidade. No primeiro caso, ressaltam-se, por exemplo, as contribui96es de 

Marx (que destacou o peso dos condicionamentos materiais na condu9ao das a96es 

humanas), de Freud (que apontou para a presen9a do irracional nas prticas e 

representa96es dos individuos) e da filosofia da linguagem (que, sobretudo com 

Wittgenstein, criticou a id6ia do sujeito individual como fonte dos significados 

linguisticos). J自  os p6s-modernos, de maneira geral, assinalaram a fragmenta9ao do 

homem na sociedade contempornea e enfatizaram as dimens6es nao-racionais de 

delirio e de sonho que lhe sao inerentes66 

Assim, a concep9ao do individuo como unidade que atravessa 

linearmente o perodo de uma vida foi fortemente contestada. Para De Certeau, cada 

homem deve ser entendido como "um locus no qual uma incoerente e 

64 Exvressao usado oor STONE. Lawrence. "O ressurimento da ,,rrativa... ".0v. cii.. p. 14. 
txpressao ee WtLLMLK, Arnrecnt. ー  La aiaiecuca ae moaermaaa y posmoaermaaa . in: 

CASULLO, Nicolas. El debate modernidad/Posmoderniciad. Buenos Aires, Punto Sur. 1984. p. 
321. 
66 Wellmer, partindo de Ihab Hassan, caracteriza o "momento p6s-moderno" como uma fase de 
desconstru9ao, que expressa uma "obsesso epistemolgica pelos. fragmentos ou pelas fraturas e um 
corre等フmdente compromissmdとoたうg'co Pelas minorias em Po方ticロ， sexo eル管uロgem ’二尼訪jd 
Desenvolvi mais detidamente este argumento em SCHMIDT, Benito Bisso. "A ps-modernidade e o 
conhecimento histrico: considera6es sobre a volta da biografia ". Cadernos de Estudo. Porto 
Alegre, CPG em Hist6ria/UFRGS, n。  10, dezembro de 1994 
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かe9lienlenlenfe conひU請lonla Pliii・αノld気た  de delernnnu.oe、  reんCU)flUl.' 

uiterageni " 

Este repensar do conceito tradicional de ser hwnano tem consequencias 

fundamentais para o genero biogrfico 

Pierre Bourdieu, criticando o metodo das historias de vida, op6s-se ao 

que chamou de "ilusdo biogrfica ". Para ele, os pesquisadores que utilizam tal 

mdtodo partem de uma no9ao de identidade "entendida como considncia a si mesmo 

de um ser re.spons avel, ou seja, previsvel ou pelo menos mnie奴lye!,oposto ao 

si/eilo・  fracionado, m鳶ltiplo" da realidade. Segundo o o autor, esta concep9ao tem 

por pressuposto o entendimento de que 

てルma vida6 inseparavelmente o conjunto dos acontecimentos de 

uma existncia individual concebida como uma histria e o relato desta 

histriaktamb6m](Jque 'a vida' constitui um todo, um conjunto coerente 

e orientado, que pode e deve ser apreendido como expresso unitria de 
uma 勿旭n9do' subノetiva e objetiva, de um pr切e加 ‘j Esta vida organizada 
como uma histria se desenrola segundo uma ordem cronolgica que6 

tamb6m uma ordem lgica, desde um come9o, uma origem, no duplo 

sentido de ponto de partida, de inIcio, mas tamb6m de princ4)iO, de razo 
de seをde causa primeira, at seu trmino que 6 tamb白m um fim, uma 

1 68 

Analisando o revival das biografias na historiografia atual, Levi tambdm 

chama a aten9ao para as multiplas dimens6es que se escondem por detras de uma 

pretensa identidade individual: 

67 DE CERTEAU, Michel. The practice of everyday life. Berkeley/Los Angeles/Londres, University 
of California Press. 1984. 1). xi. 

iiuuiwitu. rierre. L illusion oiograpniqiie, Actes ae ia recnercne en sciences sociaies, (02- 
63): 69-72, juin, 1986. p.p. 70 e 69, respectivamente 



"Problemas vastos se colocam ento frente 白  biografia e ao engano 
6ptico da identidade mutvel e incoerente(J da qual a pessoa n百od 
sendo a mdscara, o nome, o estado civil imposto a uma mirade explodida 

de tra9os e fragmentos. Depois da longa f oitocentista e positivista na 
possibilidade de constru9百o de uma biografia e de uma autobiografia totais, 
autnticas, que abrangessem tudo o que hd de relevante, passou-se a um 

perodo de estudo das partculas (...) ' 9 

Esta preocupa9ao em resgatar as multiplas facetas do personagem 

biografado, rompendo com a ideia de uma identidade unitaria e imutavel, aparece na 

produ9ao historiografica recente. Duby, por exemplo, examina a atua9ao poltica e 

os feitos notaveis de Guilherme Marechal, mas nao deixa de lado as rela96es 

familiares e a subjetividade deste individuo70. Ja Ginzburg analisa pensamentos e 

sentimentos do moleiro Menocchio, articulando-os com a sua inser9ao classista 

Gay, por seu turno, cruza diversos planos ao biografar Freud: a familia, a trajet6ria 

intelectual, as motiva96es inconscientes, a situa9ao dos judeus na Viena do seculo 

Xlix, entre outros. Hill, finalmente, enfatiza sobretudo a dimensao publica da vida de 

Cromwell por ter como meta a constru9ao de uma biografia polltica 

Nestes estudos, a pluralidade de enfoques permitiu o enriquecimento das 

an自lises biogrficas e nao levou ao esfacelamento dos personagens examinados 

Portanto, romper com a id6ia de individuo unitario nao significa necessariamente 

identificar a biografia com uma iluso, mas sim explorar todas as potencialidades do 

gnero, aproximando-o da multifacetada existencia concreta dos homens 

69 LEVI, Giovanni. "Retorica e verit", prefcio a STA.RACE, Giovanni. Le stone, la stonia. 
Psicoanalisi e mutamento. Veneza. Marsilio Editori. 1989. D. X. 

」  iuny comenta que procurou compreencier uuiinerme Marecflal. apan/iaao nas niarnas aas 
obrigaF6es entrelaadas e ll加 raro contradit6rias cpie decorriam de seus deveres de pai, senんm 
vassalo e sliditoにJ’二 DUBY, Georges. "A histdria continua",op. cit., p. 139 
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Na segunda parte desta disserta9ao, analisarei as quatro dimens6es da 

vida de Coutinho - a famlia, o trabalho, o estudo e produ9ao intelectual e a 

militancia - que emergiram com mais destaque na documenta9ao consultada. Assim 

procurarei resgatar as multiplas, e por vezes contraditorias, facetas de sua biografia 

o individual e o contextual, o publico e o privado, o racional e o afetivo, a coerencia 

e a incoerncia, as decis6es e as hesita96es. Tais dimens6es sero examinadas a 

partir da perspectiva da vida cotidiana que, sem qualquer pretensao unificadora ou 

totalizante, me permitiu conferir uma coerencia aos dados trabalhados 

d) p丘blico x privado 

De forma geral, os historiadores-biografos negligenciavam a vida privada 

de seus personagens, por ser no a mbito publico que se realizam os feitos notveis, 

dignos de serem registrados. A privacidade so vinha a tona para reforar as 

qualidades morais do biografado. Esta postura e coerente com o contexto da 

modernidade quando, sobretudo a partir do s6culo XIX, procurou-se estabelecer uma 

nitida divisao entre o privado e o publico7' 

Na historiografia atual, contudo, verifica-se um interesse crescente pela 

dimensao privada da existencia humana. Segundo Perrot, este deslocamento 

corresponderia a uma rea9ao ao "peso do poltico ", que levou os historiadores "a 

refletir sobre os mecanismos de poder e a buscar no contraァeso dos pequenos 

gn4フos・ e at'dbs辺亜ど迦9邑 resistencias がca:es, barreiras necessdrias ao controた  

71 Sobre este processo, ver PERROT, Michelle (org.). Hist6ria da vida privada 4: da Revolu恒o 
Francesa 五  Primeira Guerra. Sao Paulo. Companhia das Letras. 1991 
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、ociaI". Ou seja, nos intersticios da vida privada encontrariam-se espa9os de 

resistencia a s imposi96es macro-sociajs 

Outro aspecto abordado pela autorae a "exalta'do dos part icularismos e 

das diferenぐas" que marca o mundo atual como contrapartida " a massfIcaao 

crescente das ideoんgias, do 請scursos e da Prticas" 72 

Tais preocupa96es contemporneas projetam-se tamb6m para o passado 

como, por exemplo, no estudo de Ginzburg sobre o moleiro Menocchio. Esteu ltimo 

representa uma barreira a hegemonia do discurso da Igreja no seculo XVI e pode ser 

lido como uma exalta戸o da d弟renぐa 

A curiosidade sobre o privado, como ja foi dito, explica tambdm o 

sucesso editorial das biografias, escritas ou nao por historiadores, junto ao grande 

pblico. Conhecer a intimidade do outro nos mlnimos detalhes tornou-se um 

passatempo para inumeros leitores, "c'mplices mais ou menos voluntrios de 

'voyerismo "73. 

Assim, o exame das articula96es entre o publico e o privado deve ser 

uma das preocupa96es dos historiadores-bi6grafos Isto porque, segundo Souza- 

Lobo,'a dmarc/ze'biogrfica ilumina a complexidade das re/a戸es entre vida 

pblica e vida privada e das e響フeridncia ・  individuais e coletivas"74 Tal 

problemtica 6 vislvel nas biografias recentes, como nos trabalhos mencionados de 

72 PERROT. Michelle ."Introdu くフ ”． In: "Histria da vida privada...'',op・ a1., p・ 9・ Grifo meu・  
73 SOUZA-LOBO, Elizめeth. "Emlla Goidmail ー rei'oん戸o e desencanto: do pliblico ao privado'' 
Revista Brasileira de Hist6ria, Sao Paulo, v. 9. n。  18, p.p. 29-41, ago.89/set. 89. p. 29 
74Mibid. 
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Duby, Ginzburg e Ga、 . onde a dimensao privada (a fam】 lia, a subjetividade, a 

sexualidade, entre Outros aspectos) tem um peso consideravel na an自lise 

Na biografia de Coutinho, tentarei mostrar como as fronteiras entre vida 

privada e vida publica sao moveis e facilmente burlveis. Assim, por exemplo 

acontecimentos do a mbito familiar influenciaram a sua atua9ao poltica e vice-versa 

A perpectiva do cotidiano 6 u til para elucidar tais rela96es ja que, no dia-a-dia, os 

individuos transitam constantemente entre estas dimens6es. Como diz Kosik' ''a 

cotidianidade ndo signヂca a vida privada por oposiぐdoa p動lica ''5 

Com estas considera96es, de carter explorat6rio, espero ter apontado 

para as complexas quest6es te6rico-metodol6gicas envolvidas na constru9ao de uma 

biografia. Espero, ainda, ter explicitado o meu posicionamento sobre as oposi96es 

individuo/sociedade, narra9ao/explica9ao, unidade/fragmenta9豆o e publico/privado 

As mesmas me parecem falsas j自  que a andlise biogrfica exige um constante 

deslocamento, e nao um isolamento, entre os p6los mencionados 

Tentando dar conta dos complicados problemas elencados nesta sec9ao, 

optei por construir uma biografia a partir da perspectiva da vida cotidiana 

" KOSIK・  Karel. Dial'ctica de lo concreto. Mexico, Grijalbo, 1963. p. 92 



1 .3 - Uma proposta de investiga9ao: 

a biografia pela perspectiva da vida cotidiana76 

Como ressaltei anteriormente, as biografias tradicionais voltam-se, via de 

regra, para aqueles personagens a quem se atribui o fa:er da hist6ria. Recuperam, 

portanto, de forma privilegiada, as a96es polticas, os atos conscientes, as 

delibera96es racionais, as rupturas da rotina (individual ou social), o lado publico da 

exist6ncia; as man弟staぐ6es notdveis, enfim. Este vies deixa ausente, ou resgata 

apenas como material de construdo, a vida diaria, o inconsciente, o privado, as 

a96es minsculas. 

Com estas indica96es, j自  se pode perceber uma abordagem no minimo 

incompleta. Por que, ento, eleger o cotidiano como foco privilegiado de andlise? 

Em primeiro lugar, esta perspectiva traz para a biografia sua matdria 

mais extensa, a vida di自ria. 

76 Na reflexo sobre a vida cotidiana, adotei conscientemente uma postura te6rico-metodol6gica 
ecltica. Penso que tal abordagem 6 a mais adequada para o estudo desta dimens谷o do social, devido 

ao carter multifacetado e contradit6rio do objeto cotidiano. Neste sentido, por exemplo, Maria do 
Carmo Falc5o comenta que "todos os estudos sobre a vida cotidiana indicam a com;ルxidade, 
contradiloriedade e ambigidade de seu contelIdo "(NETTO, Jos6 Paulo e FALCAO, Maria do 
Carmo. Cotidiano: conhecimento e crtica. Sao Paulo, Cortez, 1984. p. 14. ). Da mesma forma, 
embora com outro direcionarnento terico, Michel Maffesoli afirma que "('...) a existncia cotidiana 

．かagmenlada, po/issmica, constituIda por sombras e luzes (.・.) feita por um homem simultaneamente 
'sapiens' e 'demens" (MAFFESOLI, Michel. O conhecimento do cotidiano. Lisboa, Vega, 1986. p 
158). Contudo, pnorizei a vertente lukacsiana do marxismo por considerar que ela aponta para as 
coordenadas gerais articuladoras da vida cotidiana. Neste sentido, minhas reflex6es sao inspiradas 
sobretudo por Agnes Heller e Karel Kosik, seguidores e continuadores de Luk自cs. Ver: HELLER, 

Agnes. Larevoluci6n de la vida cotidiana. Barcelona, Peninsula, 1982; 0 cotidiano e a histria 
Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1989; SociologIa de Ia vida cotidiana. Barcelona, Pennsula, 1994 e 
KOSIK, Karel. "Dialctica... ", op. cii. Foram tambdm muito teis os comentario de NETTO, Jos6 
Paulo e FALCAO, Maria do Carmo. "Cotidiano... ", op. cit. 
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O cotidianoe a vida de todos os dias: dos gestos. ritos e ritmos repetidos 

diariamente. Seu espa9o e o do automatico, da rotina, do instintivo, do familiar, do 

conhecido: "para que o 加mcm po.s、a ser homeml,l deve efetuar aulomatica,nente 

diversas aぐ6es vi/ai 、 Lis'Ia.s α戸es Sdo tanto mais peグ'citas e mais hen切cas, para o 

加mcm, quanto niais pe施ilamente estejam automat i:adas e menos passem alrav.s 

山consCidflcia e da r叩exo,'77 

Esta sucessao repetitiva do dia-a-dia comporta conte自dos bastante 

heterogeneos: engloba a vida familiar, o trabalho, as rela96es de vizinhan9a, o lazer 

entre outros aspectos. Alem disso, no cotidiano, o homem pode permanecer imerso 

na aliena9ao (favorecida pelo automatismo das tividades diarias)78, sujeitado a 

mecanismos de disciplina79, mas tamb6m pode り  ercer sua criatividade80 e criar 
formas de resistencia a ordem estabelecida81 (uma "anli-discip/ina" 82) Assim, 

'7 KOSIK, Karel. "Dialctica... ", op. cit., p. 101. Sobre a quest豆o da rotina, ver tambdm: CHALAS, 
Yves. "La routine: analvse d'une composante de la vie quotidienne d rrai'ers des pratiques 
d'habiter ". Cahiers Internationaux de Socioloaie. Paris. 85. iul./dez. 1988. 

us marxistas crincos ao socialismo real estuaam a vida cotMlana Para entenaer o Jenomeno da 
alie,l町do, do qual a sociedade socialista no estaria isenta ". PETERSEN, Silvia R. F. "A renovado 
da historiografia e o tema da vida cotidiana: desfazendo al -uns equivocos ". In: MAUCH, Claudia e 
outros. Porto Alegre na virada do s'culo XIX: cultura e sociedade. Porto Alegre/Canoas/So 
Leopoldo, Ed. da Universidade-UFRGSIEd. ULBRA/ Ed. UNISINOS, 1994. p. 118. Neste sentido, 
ver os trabalhos citados de Heller, Kosik e Netto e Falcao. 
79 Sobre a questao da disciplina, ver, sobretudo, os trabalhos de Foucault: FOUCALT, Michel 
Microfsica do poder. Rio de Janeiro. Graal. 1979 e Viajar e nunir. Petr6nolis. Vozes. 1989. 
ー  iJutros autores‘・・ノ se interessam Pelo cotidiano por cansロ de 馴ia vivacidade diante de uma 
ordem social cada vez mais tecnocrtica e normativa".PETERSEN, Silvia R. F. "A renovado...”, 
op. cit. p. 119. Neste sentido, ver os trabalhos de DE CERTEAU, Michel. "The practice...", op. cit. e 
MAFFESOLI. Michel. "O conhecimento... ". on. cii. 

it mstonograna orasiieira recente tem apontaao, com trequencia, para as tormas cie resistencia que 
se produzem no cotidiano. Ver, por exemplo: CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o 
cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da "belle poque". Sao Paulo, Brasiliense, 1986, 
DECCA, Maria Auxiliadora Guzzo de. A vida fora das fbricas: cotidiano onerrio em S豆o Paulo. 
IYW-1Y34. K1O ae Janeiro, iaz e i erra. 19Sノ l L)IAS, Mana ociuia Leite cia silva. cotiaiano e poaer 
em S豆o Paulo no sculo XIX. Sao Paulo, Brasiliense, 1984 e RAGO, Margareth. Do cabar' ao lar. 
A utopia da cidade disciplinar: Brasil, 1890-1930. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985. Para um 
comentrio, ver: PETERSEN. Silvia R. F.'Dilemas e desafios da hisioriografla brasileira: α 
temtica da vida cotidiana ". Hist6ria & nersoectivas. Uberlandia. n。  6. jan./jun.. 1992. 

txpressao usacia por ji しとKItAU. MiCflel. mepractice・・・， op・ vir・， p・ xv・  
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Agnes Heller reconhece que, apesar da grande afinidade entre aliena9ao e 

cotidianidade, esta u ltima permite ao homem uma margem de manobra e a9ao, de 

individua9ao e configura9ao de novas atitudes83. Petersen, igualmente, afirma que "o 

加toriador ndo Pode Pensar uni后lera力ilenle o cotidiano como o camPo de onde se 

gera a alienaぐdo ou onde se gera a resistEncia e a criaぐdo" 84 

Porem os diversos elementos, prticas e potencialidades presentes no 

cotidiano nao constituem simplesmente uma massa ca6tica, ja que possuem uma 

hierarquia interna, social e historicamente determinada. Por exemplo, com o 

desenvolvimento da sociedade industrial, o a mbito do trabalho e da aliena9ao foi 

extremamente dilatado, embora conserve brechas e fissuras que possibilitam a 

resistencia e a cria9ao. Obviamente que todas estas possibilidades enriquecem 

sobremaneira a constru9ao de uma biografia 

Alem disso, a perspectiva do cotidiano contribui para a pesquisa 

biogrfica ao trazer para a analise uma dimensao universal, ontologicamente 

insuprimivel, presente em todo modo de existencia humana. A cotidianidade esta 

presente em qualquer esfera da vida do homem85. Por exemplo, no a mbito p丘blico e 

no privado, nas experiencias e nos discursos. Para Heller, "a vida cotidiana' a vida 

do homem inteiro; ou seja, o homem particza na vida cotidiana com lodos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade"86 

1】 HELLER, Agnes.. "O cotidiano... ", op. cii 
l;PETERSEN, Silvia R. F. "A renova戸o... ", op. cii., p. 121 

二．こ C讐！9I竺巳竺 que! no existe ningum que no possua vida cotidiana talvez seja o ponto de 
ご“ご；【でど u varios teoricos aa viaa co力mam PETERSEN, Silvia R・ F. "A re,im戸o...", op 
器‘7」’‘ 」」 “’・ 
一HELLER, Agnes. "O cotidiano... ", op. cii., p. 17 
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Deste modo, parece-me que o entendimento de uma trajetoria individual 

passa necessariamente pela an自lise do cotidiano. Esta permite ao pesquisador atingir 

uma das principais metas das novas biografias: resgatar o personagem enfocado em 

suas multiplas facetas, como um "homnem inteiro" 

Saliento ainda a pertinencia de se pensar numa biografia por esta 6 tica 

pois o cotidiano apresenta-se como o espa9o do individuo, do exercicio mais direto e 

imediato da individualidade, da percep9ao do mundo pela o tica do singular. Como 

面rma Kosik, "na vida didria o indivduo cria relaぐ6es sobre a base de sua prゆria 

ex;フerincia・ desuロ pr中ria pos.s功放dade e a戸o, e, por isso, considera esta 

realidade corno seu prprio in undo"87 

Destaco tamb6m que a perspectiva da vida cotidiana possibilita ao 

historiador recuperar a tensao entre o biografado e seu contexto o que, como apontei 

anteriormente, 6 um dos grandes desafios deste genero de investiga9ao. Afinal, esta 

dimensao universal, rotineira, heterogenea e hierarquizada da vida humana nao deve 

ser' xaminada de forma aut6noma, desprovida de historicidade, descolada das 

demais rela96es sociais. Os elementos, ritmos, temporalidades e espa9os que 

consttuem e onde se desenvolve a cotidianidade so se tomam plenamente 

compreensIveis quando inseridos em redes mais amplas de pr自ticas e representa96es 

Afinal,"a vida cotidiana ndo est fora'da hist6ria, mas no 'centro ・ do acontecer 

hist6rico にJ" 88 

Exemplificando esta idia, Kosik afirma que 

87 KOSIK, Karel. "Dialctica... '', op. cii., p.p. 92-93 
88 HELLER, Agnes. "o cotidiano... '', p. cii., p. 20 



"('todo o modo de existncia humana ou de existir no mundo 

possui sua prpria cotidianidacJe. A 6 poca medieval teve sua prpria 

cotidianidade, dividida entre as diversas classes, estamentos e corpora加  es 
Eum fato que a vida diria d um e.pn'ii rl mIhつ～。 H‘一‘， h‘一 _.I_. .J_. ．ー  
monge, de um ca valeiro errante e de um senhor feudal, mas o denominador 

comum que marcava o tempo e impunha o ritmo e o desenvolvimento de 

sua vida era uma fundamento d nico: a sociedade feudal" 9 

Estas considera96es autorizam-me a inserir o cotidiano de Coutinho, pelo 

menos durante um perodo significativo de sua vida, num plano mais geral: o 

cotidiano operrio, portador de uma especificidade que o diferencia, por exemplo, do 

cotidiano burgu6s. Obviamente que estes cotidianos devem ser articulados entre si e 

relacionados com os movimentos mais amplos do capitalismo industrial que 

come9ava a se implantar no estado, quando o personagem aqui chegou em 1886, 

vindo de Portugal. Tal constata9豆o nao me levou a escrever, neste trabalho, um 

capitulo especifico sobre o capitalismo no Rio Grande do Sul, mas me fez perceber 

as interferencias deste processo estrutural na vida cotidiana da classe operria 

gaucha e, mais especificamente, no dia-a-dia de Coutinho. Concordo, pois, com Le 

Goff quando este afirma que'o cotidiano s6 fern valor hist6rico e cientグco no seio 

de urna andlise dos sistemas hist6ricos que contribuem Para expノlcar o seu 

1ilncionamenjo"90 

Deve-se considerar ainda que a maior parte das pessoas passa 

praticamente toda a sua existencia submersa no automatismo dos papdis cotidianos, 

simplesmente vivendo a vida sem questiona-la. Para estes indivlduos, as objetiva96es 

89 KOSIK. Karel. "Dialctica... ", op. cit., p. 92 
9O LE GOFF, Jacques. "A hist6ria do cotidiano '. in: DUBY, Georges e outros. "Hist6ria e nova 
histria ", op. cii., p. 79 
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humano-genericas91 (a arte, a cincia, a moral, o trabalho criador, entre outras) so 

existem em estado latente, ocultadas pela perspectiva da singularidade que marca o 

cotidiano. Nesta situa9ao, os homens percebem o mundo com a sensa恒o de 

familiaridade, de que tudo estd d mdo. Por isso, jogam-se inteiros nas exigencias do 

dia-a-dia mas sem nunca esgotar inteiramente suas possibilidades 

Contudo, alguns individuos conseguem realizar a passagem do "homem 

inteiro" (o "homem cotidiano", onde convivem mudamente o singular e o gen6rico) 

para o "inteiramente homem" (quando se toma consci6ncia da unidade entre 

particularidade e genericidade). Isto acontece quando determinada pessoa joga toda 

sua for9a num projeto, numa obra, num ideal, homogeneizando suas capacidades e 

suspendendo a heterogeneidade que caracteriza a vida cotidiana. Tal processo de 

homogeneiza9ao s6 ocorre quando o individuo concentra toda a sua energia e a 

utiliza numa atividade humano-gen6rica que escolhe consciente e autonomamente92 

Esta suspensao d temporria e nao implica no rompimento com a 

cotidianidade e sim num vai-e-vem entre a vida di自ria e o humano-generico. Os 

homens que passam por tal experiencia podem obter ganhos de consci6ncia e 

possibilidades de compreensao e transforma9ao do cotidiano singular e coletivo. Nas 

palavras de Falcao, "esta suspensdo da vida cotidiana ndo‘ノliga 'um circuito, 

9l Nos trabdhos citados de Hde「， denomina~se de‘万lma,10一gelゼnca"a dimensao nao_ot:j:__.. .1,. 

e刃I計面cia『is"ohleカvロり6es mals ekvロdbs'que se dlstlnguem do autom飢lsmo do dla一かdla E平  

6燕命‘i【nbori ce証ral no sisteIna 6los66co da autorいnaom"areceJ'or seu conte亡d0 I鷲鞭蕪「難鷺議「「灘「鷺議誉帯 iI III」I薫鷲欝IIIIII曹欝鷺欝lIII欝lIII 
麟難麟麟驚糞I鷺I T-Ie蕪蘭~ 

I鷺麟il, denomina-se de "humano-genrica" a diielevadas" que se distinguem do automalsterna filosfico da autora, no me parestudo histrico-biogrfico. Afinal, difipois isto seria pressupor que o mesmo tenas pocas e lugares, sem variaes significsso que, neste trabalho, significa uma perc驚鱗I 
' Nos trabalhos citados de Heller,existncia, as "objetivaes niaiscategoria, embora central no si:essencialista , apropriada para ocontedo como humano-genrico,encontrando-se presente em todasetc. Por coerncia, mantive a exprcgeral do mundo, " contexto es麟I欝舞iensao nau cuuuiailia usmo do dia-a-dia. Estace, por seu contedoII caracterizar qualqueruma validade universal,ltivas de classe, gnero,:po mais homognea eo professora Claudia 

茎認蒜d器欝 11",em藤篇品ぶSo晶海UFRUS pelas observa96es obre este ponto 

92 HELLER. Agnes. "O cotidiano,,. ", op. cii., p. 27 
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porque se sai deん C SC relorna a ela‘た /ormu modl!jcadu '4 Incmda que CS/Wi 

suspenses se torna/li freqUentes,a reapropria9d() do ser gen'rico ぜ  mais prqプunda e 

apercepfdo do cotidiano tica nais enriquecida "91 

Portanto, nao existe uma' ''muralha chinesa "94 separando as dimens6es 

cotidiana e nao-cotidiana da vida. Assim, na biografia de Coutinho, buscarei 

demonstrar que o mesmo realizou, em diversos momentos de sua trajet6ria, esta 

ultrapassagem do cotidiano, obtendo uma percep9ao mais enriquecida da sociedade 

em que vivia. 

"NETTO, Jos Paulo e FALCAO, Maria do Carmo. "Cotidiano...", op. cit., p. 27. 一  ，  
94 Expressao de Lukacs. Apiid: NETTO, Jos6 Paulo e FALCAO・ Mana do Larmo・しoi:aiano・  ・・ ・ op・  
cit., p. 69, nota 12 



2 - A TRAJET6RIA DE  

A 
八  

NTONIO GUEDES COUTINHO  

Neste capitulo, no pretendo reconstruir linearmente a vida de Ant6nio 

Guedes Coutinho desde o nascimento atd a morte mas sim descrever e analisar os 

conte自dos que, segundo as fontes consultadas, foram mais significativos no seu 

cotidiano: a familia, o trabalho, o estudo e a produ9ao intelectual e a militancia 

Busquei, igualmente, verificar como este personagem transitou entre as dimens6es 

cotidiana e nきo-cotidiana ("humano genrica ") da exist6ncia 

Tal procedimento analitico permitiu-me, em primeiro lugar, articular a 

trajet6ria individual de Coutinho com o contexto onde esta se realizou. Isto porque a 

vida cotidiana - embora seja o espa9o da a9ao individual e da percep9ao do mundo 

pela 6 tica do singular - tem seus conteudos, potencialidades e hierarquias social e 

historicamente determinados 

Alem disso, procurei enfocar o personagem a partir de diversos a ngulos 

o Coutinho pai-de-famlia; o Coutinho a加iate, operrio, proノessor e jornalista; o 

Coutinho te6rico do socialismo e livre pensador e o Coutinho militante. Tais魚cetas 

emergiram e foram vividas, ao menos inicialmente, no cotidiano, espa9o onde o 
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homem joga todas as suas potencialidades, sem desenvolve-las integralmente (o 

"Iloiflefli inteiro'') 

Por6m Coutinho nao viveu apenas os seus pap6is cotidianos mas tamb6m 

conseguiu, muitas vezes, sobretudo atravds da pr自xis social e politica, suspender a 

heterogeneidade inerente ao dia-a-dia e obter uma visao mais ampla sobre a sua 

epoca (o "inteiramente homem "). isto aconteceu, principalmente, porque, em 

diversos momentos de sua trajet6ria, ele concentrou todas as energias num ideal: a 

concretiza9ao do socialismo e a emancipa9ao do operariado, "a cuja causa se 

devotaria com corpo e alma" 

Sintetizando: as reflex6es levadas a cabo por Coutinho, e que nasceram 

das experiencias de sua vida diria, escaparam do automatismo destas mesmas 

experiencias e permitiram a sua eleva9ao ao nivel humano-gendrico. Tal processo 

no implicou o rompimento com o cotidiano e sim a possibilidade de vive-lo de 

forma mais criativa e livre. Afinal, estas objetiva96es humano-gen6ricas nao nascem 

no vazio mas partem das prticas e representa96es do dia-a-dia 

Ao recuperar a existencia de Coutinho de uma forma multifacetada, 

tentei, igualmente, fugir do principio de linearidade cronol6gica e da iddia do 

individuo como ser unitario, que tradicionalmente marcam o genero biogr自fico. Por 

este motivo, nao priorizei um a ngulo de observa9ao pr6-determinado que, 

teoricamente, pudesse revelar o sentido global da vida do personagem. Ao contrario, 

】 Expressao usada por Coutinho no conto auto-biogrfico "Uni conto vulgar ". ECHO OPERARIO. 

Rio Grande. 18/07/1899. p. 2 
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busquei captar o movimento dos diversos conteudos que compuseram a sua trajetorla 

e as variadas rela96es que se estabeleceram entre eles 

Obviamente que as fontes disponiveis constituem um limite para esta 

reconstru9ao multifacetada, pois priorizam alguns elementos em detrimento de 

outros. Por exemplo, os jornais, por suas caracteristicas pr6prias, enfocam sobretudo 

os aspectos publicos da vida de Coutinho, principalmente a militancia e a produ9o 

intelectual, sem trazer informa96es mais abundantes sobre a sua familia ou sobre seu 

trabalho. Alm disso, alguns periodos de sua trajet6ria sao escassamente 

documentados, sobretudo aquele que vai de 1911 a 1940, quando morou em 

Jaguar豆o; em contraste com outros sobre os quais existem fontes riquissimas, como o 

jornal "Echo Operrio" (1 896-1901). Estas limita96es obviamente refletem-se no 

texto desta disserta9豆o e, atd mesmo, na despropor9ao de paginas dedicadas a cada 

contehdo e/ou perodo da vida do personagem 

O 'carter fragmentrio do objeto estudado"2 impeliu-me a realizar 

uma pesquisa que lembra o oficio de detetive: seguir rastros gravados na 

documenta9ao, perseguir indicios dispersos nas entrelinhas, decodificar pistas 

aparentemente insignificantes3. Espero que a investiga9ao tenha sido bem sucedida 

2 Expresso de DUARTE, Regina H. "A imagem rebelde... ", op. cit.., p. 17 
JCorn tal procedimento, reivindico a pertinncia do paraaigma inalciarlo,, na ieitura aas ~ rontes.rste 
baseia-se na convic9ao de que .' se a reahaaae e opaca, existem zonas priviiegiaaas - sinais. inaicios - 
azie vermilem decifr-la"GINZBtJRG. Carlo. "Sinais: razes de um paradigma 加dicirio".In 
Mitos, emblemas e sinais: monologia e historia. Sao Paulo, し  ompanrna cias Letras. Iソ  5u. p. 1 I I 
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2.1 -Afamilia4 

Em 22 de janeiro de 1899, o jornal "Echo Operrio '' publicou o 

"Projeto de estatuto-regulamento do Partido Socialista. fundado em Rio Grande em 

/ de maio dc 1898 ". No segundo artigo do item "disposiぐ6es gerais ", o texto 

manifestava-se sobre como deveria ser a conduta privada dos membros do partido 

'Todo o indivduo que tenha vcios vergonhosos n百o poder fazer 

parte do partido, e s6 podero ocupar cargos por eleido aqueles que sejam 

reconhecidos como de procedimento correto e respeitoso d moral e bons 

costumes"5 

Acompanhando a trajet6ria de Ant6nio Guedes Coutinho, um dos 

fundadores e membro ativo do Partido Socialista rio-grandino, 6 possivel inferir que 

este "procedimento correto e respeitoso d moral e bons costumes" implicava a 

ado9ao de um determinado modelo de familia. Este foi veiculado, de forma 

subjacente ou explicita, em diversos artigos e textos literrios publicados pelo 

personagem no referido peri6dico. Atravds da analise de tais materias, tentarei 

reconstruir algumas prticas e representa96es de sua vida familiar, tanto em 

Portugal, onde nasceu, como no Brasil 

Antes, porm de empreender este caminho, deve-se ressaltar uma 

questo de ordem te6rico-metodol6gica: as referidas fontes (como qualquer fonte) 

no oferecem um retraio da realidade mas sim imagens construidas e organizadas 

" Uma versao inicial deste capitulo foi publicada nos Cadernos de Estudo (Porto Alegre, CPG em 
Hist6ria! UFRGS, n。  12. dezembro de 1995.). com o titulo de "A, famlia de Ant うnio Gziedes 
Cozi功iho: entre o orかado e o vi功方co 
JECHO OPERARTO. Rio Grande, 22/O 1/1899. p. 4. 
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segundo um determinado prisma, condicionadas por um objetivo especifico. Nao se 

pode esquecer que o "Ech'" era um jornal socialista, voltado para a conscientiza9o 

da classe operria em forma9ao no estado e, por isso, tinha um car自ter 

preponderantemente pedaggico6. Neste sentido, Coutinho procurou, mesmo nos 

escritos memorialisticos, apresentar suas vivencias familiares como modelos de 

conduta a serem seguidos pelo operariado. As representa96es que emergem dos 

textos por ele elaborados estao calcadas nas suas lembran9as pessoais e nao resultam 

de uma falsifica恒o deliberada mas da formula9ao de uma auto-imagem que deveria 

guiar o seu cotidiano e o dos seus companheiros de classe 

Comentando este ponto, diz Jos6 Luis Aranguren, 

"(....) voltemos para a importncia da mem6ria e para as mem6rias e 

dirios que, escritos ou ndo, todos levamos; os mon6logos interiores, as 

めnfiss6es, os exames de conscincia, a autobiografia que todos n6s 

contamos para a constru戸o da identidade que nos damos (.・ .) essa 

autonarra戸o 6 , como todo relato, e/ei戸o e sele戸o.E atravs do executar 

e do refletir sobre o executado, atravs deste ir e voltar, deste fazer e 

refazer, deste tecer e destecer nosso prprio tecido ou t とtp_, que nos 

forjamos. A conduta humana possui sempre sentido porque n6s o damos' 

Mesmo com tais limites, e cruzando-se estas mem6rias com outras fontes 

(necrol6gios, certid6es oficiais, etc.), penso ser possivel descrever e analisar alguns 

aspectos desta dimensao to importante da vida cotidiana de Coutinho ao longo de 

toda a sua trajet6ria: a familia. Afinal, como salienta Perrot 

6 "A imprensa operria caracteri:a-se pela nfase na propaganda de idias e quase ludo que era 
impresso num jornal operrio tinha esta finalidade". JARDIM. Jorge L. P. "Comunicaぐdo e 
militncia... ". on. cii. - n. 199 

AKAJNJUKL1N, dose LUIS L. Moral Ge ia viaa conaiana, personal y religiosa. MaGno, iecnos, 
1987. p.p. 63-64. Grifos do autor 



"N白o hd nada (...) menos transparente do que uma auto-biografia, 

feita para ocultar tanto quanto para revelar. Mas essas sutis manipula加es 

do esconder/mostrar nos levam, pelo menos, 白  entrada da fortaleza'β 

* 
	

* 
	

* 

Coutinho nasceu em uma pequena aldeia, "simples e bela ", da provincia 

de Tr自s-os-Montes em Portugal no dia 13 de novembro de 1868. Era filho u nico de 

Josd Guedes Rodrigues e de Joaquina Coutinho Guedes, operarios "pobres, ma5 

honrados ". Em seus escritos, o pai 6 qualificado como "amantssimo ", preocupado 

com a educa9ao do filho e que teria lhe mandado aprender o oficio para o qual 

demonstrara ter voca9ao. Ja a mae manifestava, segundo ele, um "sagrado amor" de 

"mde extremosa ". De forma geral, menciona que sua familia era "estimada por toda 

α popula9do" e merecedora,',elas suas qualidades de honrade: e nobre:a de 

caracteres ", da "estima e respeito de iodos os conhecidos" 

O cotidiano do personagem em Portugal parece ter se caracterizado pela 

alegria e pelas ilus6es tipicas da mocidade,6 poca na qual, apesar da simplicidade do 

lar, "tudo lhe sorria: amor, carcias e ventura, para buscar o desconhecido'' 

Deste periodo, emerge tambem a figura de uma namorada nunca 

nomeada: "aquela α quem o seu coraぐdo tinha escolhido para confidente das suas 

aspira戸es ", cujas carcias lhe "fa:iarn diioso ", "que o amava corn ardor e que ele 

adorava corn delrio ". 

8 PERROT, Michelle. "introduぐdo", in: "Hist6ria da vida pri vada・ .. ", op. cii., p.l 1 
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Em 1886, Coutinho veio para o Brasil. onde os portugueses "pensam que 

、e ル加riu/ia d 'um momento pal・α outro como se passa da ,zoiie para o dia "9 

Viajou com um primo casado. Manoel Guedes da Costa, que "ノd levava consigo 

iodos os elementos para restabelecer o sacrrio da ．ル,nlia, abandonado para fa:er 

essa viagem''Ele, por6m, partiu "s(j, sem outras αルi'6es que a、 dos companheiros 

de viagem'' 

Durante a madrugada, os tres desterrados embarcaram num trem que os 

levaria a cidade do Porto, deixando para tras "a terra que lhes serviu de bergo e 

aonde ficavam as suas" ltimas alegrias da mocidade ". Ao relembrar este momento, 

Coutinho assinala a imensa dor que marcou a despedida 

" Tentar descrever essas cenas onde hd cora加es que se esmagam 

com a dor d'uma separa戸o eterna, gritos lascinantes que traduzem um 

afeto incomparvel, suspiros oprimidos que demonstram o desejo que se 

tem de n百o mostrar fraqueza, 6 tarefa por demais difcil para a minha pena 

pouco h』bil; basta dizer que por entre apertos de m百o e olhares mudos 

pelos sofrimentos, deixaram os lares paternos para buscarem o trem que os 

厄varia ao Porto" 

9 Esta vontade de fazer fortuna no Brasil nao era apenas uma aspira9ao individual de Coutinho mas de 
v自rios dos seus patricios. Entre 1855 e 1890. entraram no pais 292.644 imigrantes portugueses, 
constituindo o segundo maior contigente (33.13%) do total de imigrantes aqui chegados (os italianos 
ficaram em primeiro lugar, com 36,74%). Encontros, Porto, n。  1, 1 semestre de 1995. s/p 
Especificamente na cidade de Rio Grande, onde Coutinho veio morar, os portugueses constituiam 'a 

mais inimerosa e importante das colnias estrangeiras e a que maior カ浄l'nc加 exerceu 叉功re α 
cidade (..)". Em 1888, de um total de 3.113 estrangeiros, 1.373 eram portugueses (os italianos 
formaram a segunda maior col6nia, com 312 pessoas). Ver: COP STEIN. Raphael. "O trabalho 
estrangeiro n0 municpio do Rio Grande ". Boletim Ga丘cho de Geografia. Porto Alegre. AGB, n。  4, 
1975. p.p. 36 e 40 
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Do Porto foram a Lisboa e dali rumaram ao Rio de Janeiro. Finalmente, 

chegaram 良  cidade ga自cha de Pelotas no dia 3 de setembro a bordo do vapor 

''RjO Grande 

Estes trechos j自  fornecem algumas pistas para pensar o universo das 

rela96es familiares de Coutinho. Em primeiro lugar, chama a aten9ao o papel 

destacado por ele atribuido a familia (um "sacrrio "), verdadeiro centro articulador 

das mem6rias da mocidade, ponto de partida para a sua trajet6ria 

Embora nao tenha sido possivel encontrar referncias a participa9ao de 

seus pais em atividades de militancia operaria, percebe-se que o personagem situou 

no grupo familiar a origem das qualidades morais que possuia - honra e nobreza de 

carter - to caras a um verdadeiro socialista. 

Analisando as mem6rias de outro grupo ideol6gico particular, os 

militantes comunistas, Inacio tambem detectou a presen9a de um "modelo 

ancestral" atravds do qual 

"(...) os depoentes estariam (...) afirmando a moral particular da 

familia e fixando nesse conjunto de valores compartilhados que comp6em a 

identidade interna dessa a existncia de uma lgica 'a prio尾 uma voca戸o 

hereditria que orientaria, ao menos inicia/mente, o seu comportamento"11 

10 As cita96es foram extraidas de tres textos: o artigo "Recorda6es" (ECHO OPERRIO. Rio 
Grande, 05/09/1897. p.p. 3-4). de tom memorialistico e dedicado ao primo que foi seu companheiro de 
viagem; a matdria "Um homem ilustre" (ECHO OPERARIO. Rio Grande, 25/09/1898. P. 2), onde 
Coutinho resgatou a sua trajet6ria pessoal como resposta a s criticas que lhe foram feitas pelo socialista 
porto-alegrense Francisco Xavier da Costa e o conto auto-biogrfico "Um conto vulgar" (ECHO 
OPERARIO. Rio Grande, 18/07/1899. p. 2). Encontrei o nome dos pais de Coutinho em seu atestado 
de 6 bito (Arquivo Publico do Rio Grande do SuLPorto Alegre - APRGS, Rio Grande, Jud. 3B, 2 zona, 
6bito 79). 
』 ’INAUIO, Ines cia Uoncei9ao. ' A Jannhla remenioraaa: represeniaoes ao grupo janiiiiar eni 
memdrias de militantes comunistas ". Revista Brasileira de Hist6ria: Famiia e Grupos de 
Convvio. Sao Paulo, v. 9, n。  17, set. 88/fey. 89. p. 183. 
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Estas conclus6es sao tambem aplicaveis ao caso de Coutinho. Naoda 

toa que o personagem se valia constantemente da honradez de sua linhagem para 

justificar os atos tomados no presente. Por exemplo, no final do artigo "Um hom7lem 

ilustre", ap6s resgatar a sua trajet6ria pessoal como resposta s acusa96es que lhe 

foram feitas pelo socialista porto-alegrense Francisco Xavier da Costa, Coutinho 

desafiou seu opositor: "Diga-nos agora, o ilustre Sr. Francisco Xavier da Cosia, 

quem',de onde vem e para onde vae com toda a sua inteligencia, talento, mdrito e 

UI放dades ''1 - 

No mui/o de origem familiar, evidenciam-se os la9os afetivos reciprocos 

que ligavam Coutinho aos seus progenitores: ao pai "amantssimo" ea me 

"extremosa ". Neste n自cleo, cada membro tinha um espa9o e uma fun9o 

determinados, O pai estava associado a s atividades p自blicas: ao estudo e a profissao; 

a mae era lembrada no a mbito da intimidade, por seu amor "sagrado ". J自  o filho 

desfrutava de uma mocidade alegre e jocosa, um tempo idilicQ onde a luta pela 

sobreviv6ncia ainda nao havia tomado conta do cotidiano. 

A lembran9a da namorada tamb6m guarda interesse pois 6 o u nico 

momento das mem6rias do personagem onde se evoca alguma sensualidade: as 

carcias que lhe 'faziam ditoso ". Porem, e uma sensualidade casta, associada a uma 

mulher idealizada, adorada "coin deifrio ". 

Estas representa96es da mulher extrapolam as mem6rias individuais de 

Coutinho. Analisando artigos da imprensa oper自ria ga自cha do s6culo XIX, Petersen 

12 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 25/09/1898. p. 2. Grifo meu. Esta polmica sera retomada na 
sec9豆o 2.4 -A militancia. 
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afirma que o discurso ali expresso oferece imagens da namorada e da me 

''extremamllente ideali:adas e homogeneas ", apontando para as rela96es patriarcais 

de domina9ao vigentes no seio do operariado. A "mulher-mde"e definida 

exclusivamente em rela戸o a familia. J自  "nu composiぐdo de uma 'mulher 

namorada', a dominaぐdo se expressa na ideall二αぐd() da pe施zぐao．かEcu e espiritual, 

da a/tive: e da delicade:a do 'sexoノrgil'. Diante dela, o homem se coloca numa 

posiぐdo de venera cdo quase re収iosa"】1 

Enfim, no periodo que viveu em Portugal, atd os dezoito anos portanto, a 

vida familiar parece ter sido o conteudo central do cotidiano de Coutinho, associada 

com o inicio de sua educa9ao elementar. O mundo do trabalho, relacionado apenas 

com os pais14, e a militncia s6 entrariam na sua rotina em terras brasileiras 

A familia na qual foi socializado, cujos membros possuiam pap6is 

diferenciados e complementares, desponta como um valor, ponto zero de sua 

trajet6ria. Apesar da separa9ao fisica, estes referenciais foram levados na sua 

bagagem para o Brasil. Os vinculos com o "modelo ancestral" permaneceram. E o 

pr6prio Coutinho que o afirma: 

A famllia diminuindo nos mais caros membros, os amores 

desaparecidos ou substituIdos por outros, as saudades caladas no fundo do 

cora 9o... Tudo mudado, 加do diferen旭,ルdo novo, s6 6 velha e continua a 

s -lo a amizade que nos une apesar das distncias"15 

13 PETERSEN, Silvia Regina Ferraz. "A mulher na imprensa operria galcha do sculo XIX" 
Revista de Hist6ria. Porto Alegre. UFRGS. 1:83-110. 1986/87. o.n. 104-105. 

J e nao tivesse nasciao num oero nummussirno, e ao aormr os oinos izao rn'esse visto tim Pai que 
vestia a b/usa do onerrio (........ ECHO OPERARIO. Rio Grande. 01/05/1 898. o. 3. Grifo meu. 

ii.i-iu oi上  i'c.iuuu. i'uo uranue, uiuwiどソノ. p・p. j-q.A pos a vinca para o 」う  rasii, し  ounnno parece 
no ter mais encontrado seus pais. Neste mesmo artigo, fala em "separado eterna" e comenta que a 
morte roubou-lhe "os mais caros entes por quem chorava 
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Em Pelotas. o personagem central desta hist6ria casou-se com CecIlia 

Peixe, entao com quinze anos de idade, no ano de 1887. Logo reestabeleceu, 

portanto, o "sacrrio" de sua vida familiar. Em 1893. mudou-se para Rio Grande 

Nao encontrei nas fontes maiores informa96es sobre CecIlia. Era filha de 

Jos6 Alexandre Peixe e de Maria Luiza Peixe e tinha trs irmaos e uma irm詳. Em 

"Uni conto vulgar ",d chamada de "amorosa esposa ". Porm, de forma geral, sua 

voz 6 ausente. 

Coutinho buscou organizar a nova familia de acordo com suas vivencias 

cotidianas do alどm mar. Novamente, a mulher foi identificada por seus tra9os 

afetivos, neste exemplo como "amorosa ". J自  o homem permaneceu associado a vida 

pblica, sobretudo ao trabalho. Por exemplo, em um anhncio publicado no "Echo ", 

o personagem em questao dizia precisar de emprego "porque tem famlia a sustentar 

e o que ganha ndo仇e chega"17 

Este tipo de representa9ao da familia aparece tambem nos seus textos 

liter自rios e te6ricos. Em um conto denominado "Quadros negros ", por exemplo, e 

assinado com o pseud6nimo "Grac ", Coutinho expressou com clareza, e talvez de 

forma inconsciente, as id6ias dominantes naquele contexto sobre a forma de 

organiza9ao familiar. A narrativa, de tom melodramtico; conta a trag6dia da vida de 

Ant6nio (um alter-ego"). Cito alguns trechos: 

"(...) aos dezoito anos casou-se com uma operria da mesma fbrica, 

que julgou encontrar nele um arrimo e um protetor. 

二
Estas informa es foram encontradas na 

p
articipa o de falecimento de Maria Luiza Peixe. ECHO

PERARTO . Rio Grande, 14/11/1897. p. 4. A data de nascimento de Cecilia (09-O 1 -1872) foi 
localizada no Livro de Registros do cemitrio da Associa9o de Caridade Santa Casa do Rio Grande

ECHO OPERARJO. Rio Grande. 13/08/1 899. p. 4. 



Aos 切nta anos era pai de cinco filhos, a esposa tinha abancわnado a 

fbrica oito meses depois de casada e n百o mais ali pudera voltar em raz百o 

dos cuidados que devia 白  querida prole' 8 

Ant6nio foi, entao, caracterizado como o provedor da familia, "urn 

arrimo e um protetor" da esposa. Esta, por seu turno, poderia ate trabalhar fora 

quando solteira mas, depois de casada, deveria abandonar o emprego para dar conta 

de sua fun9ao primordial: ser mae'9 

Imagens semelhantes, coni um forte acento patriarcal, parecem ser 

comuns aos companheiros de classe de Coutinho. Assim, num artigo transcrito do 

jornal portugues "A Vo: do Proletrio ", pode-se ler: 

孤  burguesia, as classes dominantes, a sociedade, enfim (...) deve 

estar orguihosa dessa grande conquista, arrancar as filhas do povo, a 

mulher do povo, do lar dom6stico, onde a sua miss百o era toda candura e 

amor, criando e educando a sua prole, preparando a frugal refeido 白  sua 

famIlia, lavando, compondo e fabricando o vestu白rio de todos, vivendo, 

enfim, na familia e para a fam llia. Arranc-la, dizamos, a essa misso,加da 

candura e amor, e met-la na oficina, na危brica, a fazer concorrncia com o 

trabalho do esposo, expulsando-o do seu posto no trabalho, reduzindo-o, e 

com ele a todos, 白  mis'ria, 白  degrada戸o( J20 

Noutro texto, menos te6rico e mais ligado ao cotidiano concreto dos 

operrios rio-grandinos, anunciava-se a funda9ao de um atelie de costura pela 

Sociedade Uniao Operria, onde militava Coutinho. Novamente, a mulher foi 

18 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 29/10/1899. P. 2 
19 Perrot mostra um padrao semelhante para a famlia operria francesa no sdculo XIX: "O trabalho 
声minino tamb'm'regulado pelas en gncias. familiares, ou seja. ele'intermitente, seguindo o ritmo 
dado pelo nascimento das ．ガIhos’二 In: PERROT. Michelle. "Fun96es daノamilia"'In: "Histria da 
vida pri vada... ", op. cii., p. 111 
20 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 17/10/1 897. p. 1 
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associada s fun96es domdsticas e o homem ao papel de chefe da famlia. Diz o 

anuncio: 

"A benem6rita sociedade 'Unio Operria' (...) estabeleceu um atelier 

de costura onde uma costureira habilitada ensinar, por uma insignificante 

mensalidade, as filhas e esposas dos s6cios a fazerem todo o trabalho de 

agulha preciso a uma m百e de fam ilia, o que 6 uma felicidade para os chefes 

de familia que, ganhando um salrio miservel, ainda sdo obrigados a 

pagar a quem fa9a toda a roupa inclusive a da prpria mulher e filhas 

Quanto 白  s condi96es de matrcula, 6 bastante estar em dia com a 

sociedade e ter conduta moralizada'21 

O oper自rio com "conduta inorali:ada" deveria, portanto, ser o "chefe" 

de sua familia, sustentando-a atrav6s do trabalho na fbrica22. Ja a mulher, "toda 

candura e amor ", precisava ocupar-se da cria9ao e da educa9ao da "prole" e dos 

afazeres da casa; sua atua9ao no espa9o publico se dava sobretudo como extenso 

destes afazeres. Por exemplo, aprender a costurar para melhor desempenhar as 

tarefas no "lar domstico"23 

Em outros escritos, contudo, Coutinho rompeu com esta postura 

conservadora e advogou id6ias avan9adas, para a e poca, a respeito da forma de 

organiza9ao da familia e do papel da mulher. Na sua obra te6rica mais acabada, o 

21 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 14/11/1897. p. 3. Grifos meus 
ーー  tm outro artigo, ーしrac atu-ma textuaimente: さ  omos nomens, temos o aever ae rranainar por nos 
e velas nossas famiias". ECHO OPERRIO. Rio Grande. 10/10/1897. o. 1. 
一 INo artigo "Avante ', nao assinado, atirma-se que "as senhoras sao aamitiaas na LJnzUo uperaria 
com iguais direitos aos homens, tendo as suas sec戸es d parte e lero ki propriamente para o seu 
sexo, ．加la por elas, quando atingirem O lll初iero capaz de organizarem-se ". ECHO OPERARIO. Rio 
Grande, 20/09/1896. P. 2. Grifos meus. 
Alguns artigos publicados no "Echo ", como o citado nesta nota, nao tem indica9ao de autoria. 

Contudo, segundo o pr6prio Coutinho, todas as matrias nao assinadas expressam a opinio do 
peri6dico, do qual ele era o redator-chefe (ECHO OPERARIO. Rio Grande, 21/08/1 898. p. 4) 
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"Catecismo socialista , publicado como folhetim no "Echo" em 1898. o autor, 

paradoxalmente, ataca o casamento institucional e religioso e proclama que, na 

sociedade socialista, as uni6es seriam livres e baseadas exciusivamente no amor, 

乞nico sacerdote capa: de legali:ar este aio [sexual], que seria brutal se ndo fora 

impulsionado por um sentimento psquico ". Afirmava tambdm que as mulheres nao 

seriam abandonadas pois, atravds do trabalho, receberiam "coisa que chegue para as 

suas necessidades, que d a base da emancアα9do da mu訪er da tu/e厄do marido" 

Porm mesclados com essas imagens progressistas da sociedade do 

futuro, persistem os modelos tradicionais 

" Se as leis sociais pudessem mandar sobre o cora9o, ainda hoje 

n百o seramos senhores das nossas pessoas, n百o teramos direito d honra 

de nossas filhas, nem 白  fidelidade das nossas esposas; porque os 

dominadores conservariam o direito de 'premissas" 4 

Tal ambigidade 6 visivel ainda em tres artigos de Coutinho sobre o 

feminismo. Por um lado, ele afirmava a igualdade entre os sexos e atribuia as 

diferen9as existentes a educa9ao: "(..) a ra:o da aparente inferioridade da mulher 

defeito da educagdo que es/a tem recebido (..)". Por outro, refor9ava os pap6is 

vigentes da familia patriarcal: "Sim, queremos [os socialistas] a mulher livre e igual 

ao homem, justamente porque a adoramos como mde, a respeitamos como esposa e 

a desejamos como companheira na luta pela vida"25 

24 COUTINHO, Ant6nio (3. R. Catecismo socialista. Rio Grande, Echo Operrio, 1898. As cita96es 
foram extraidas das pginas 34, 37 e 35. respectivamente. Esta obra ser examinada com mais vagar no 
item 2.3 - O estudo e a produ恒o intelectual. 
'' ECHO OPERARIO. Rio Grande, 05/02/1899. p. 1; 12/02/1899. p. 1 e 19/02/1899. p. 1. As cita96es 
foram retiradas do terceiro e do primeiro artigos, respectivamente. 
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Esta oscila9ao entre iddias conservadoras e concep96es progressistas no 

que diz respeito a familia e ao papel da mulher pode ser elucidada quando se analisa 

a trajet6ria de Coutinho na perspectiva da vida cotidiana. Como ja foi dito, o 

cotidiano d o espa9o da repeti9ao e da reprodu9ao social, onde a simples assimila9ao 

de normas consuetudinarias dominantes pode converter-se em conformismo. Por 

isso, o personagem em questao buscou reproduzir no Brasil o modelo de familia no 

qual foi socializado em Portugal, e dominante naquele periodo, marcado por uma 

nitida divisao de espa9os e fun96es entre os sexos 

Por outro lado, Coutinho, atravs da pr自xis social e politica, tomou 

contato com diversas correntes de pensamento da sua 6 poca. No final do s6culo XIX, 

a discussao sobre a inferioridade ou nao da mulher estava na ordem do dia. Em Rio 

Grande, no mesmo periodo, o debate sobre o tema ocupava as paginas dos jornais e, 

possivelmente, as conversas cotidianas26. No movimento operario, sobretudo, 

26 Nos artigos citados sobre o feminismo, Guedes Coutinho dava apoio a escritora Andradina de 
Oliveira, na 6 poca (1898) morando em Rio Grande, que havia suscitado uma "polmica de 
transcendenlal importncia" na imprensa da cidade, ao negar a inferioridade natural do sexo feminino. 
O autor afirmou, contudo, que a verdadeira emancipa9ao da mulher s6 ocorreria na sociedade 
socialista e conclamou Andradina a por "o seu talento e a sua pena ao serviぐo da causa do 
socialismo" (ECHO OPERRIO. Rio Grande, 05/02/1898. p. 1). Na virada do sdculo, outras duas 
escritoras, Revocata H. de Mello e Julieta de Mello Monteiro, agitavam os meios culturais de Rio 
Grande com a publica9ao do jornal "Corlrnbo ". Coutinho salientou, quando do 14 anivers自rio desta 
publica9ao (!),"o exemplo de coragem e fora de vontade das incansveis lutadoras, honra e glria 
do seu sexo (...)"(ECHO OPERRIO. Rio Grande, 3 1/10/1897. p. 3. Miriam S. Vieira prepara, no 
CPG em Hist6ria da UFRGS, uma disserta恒o sobre as ideias expressas no "Corymbo"). 
Estes exemplos visam demonstrar que a "polmica de transcendental importncia" encontrou eco na 

cidade de Rio Grande e nos escritos de Coutinho. 
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embora a mulher fosse, de maneira geral, fortemente discriminada27, havia um 

espa9o significativo para a contesta恒o dos padr6es morais vigentes28 

Portanto, Coutinho transitou entre a repeti9ao das pr自ticas e 

representa96es cotidianas e a possibilidade de modifica-las. Desta forta, o arauto da 

sociedade do . futuro, muitas vezes, fIncou p' na cultura patriarcal vigente no 

contexto em que vivia. 

Coutinho e Cecilia tiveram sete filhos. A mais velha, Aurora, 

protagonizou a primeira de uma serie de tragedias pessoais que se abateram sobre o 

personagem, ao morrer, com oito anos de idade, no dia 18 de outubro de 1898 

Embora a mortalidade infantil nos meios operrios fosse grande nesta 

6poca29, o fato marcou profundamente a trajet6ria de Coutinho. Este acontecimento, 

do a mbito do privado, influenciou inclusive a sua militancia. Segundo Jardim, a 

morte da filha provavelmente contribuiu para a decadencia do "Echo Operrio ": 

"E uma fase em que cai o seu nlvel e aumentam consideravelmente 

as transcri6es de outros6 rg百os, o que indica as dificuldades da reda戸o 

local. O tom pessimista se acentua em freqoentes apelos aos trabalhadores 

27 Nos "Estatutos da Sociedade Unio Operria ", por exemplo, no capitulo sobre "Admisso de 
scios", o artigo 8 era especialmente dedicado ao belo sexo e afirmava que "a sociedade s admitir 
めcios do sexo feminino quando comprovada a sua idoneidade".O texto foi redi'do por uma 
comissao da qual fazia parte Coutinho. Estatutos da Sociedade Uni五o Operria. Rio Grande, 
Tinografia do Di自rio do Rio Grande. 1903. p. 5. 
‘。 "Uma das caractersticas dos movimentos revolucionrios do sculo Xixpl considerar, tio rastro 
do Iluminismo, a igilaノdade entre homens e mulheres, sendo as cl抄renas esiabekcidas pela prpria 
sociedade ". PETERSEN, Silvia R. F. "A mulher... ", op. cit., p. 85. Neste sentido, por exemplo, no 
"Programa do Partido Socialista Rio-Grandense", assinado, entre outros, por Coutinho, constava o 
seguinte item: "Ampliado如 sistema eleitora!, reconhecimento do direito de voto e elegibilidade 
mulher (....... ECHO OPERARIO. Rio Grande, 01/05/1898. p. 2 
29 Rago analisa este aspecto a partir dos dados do Rio de Janeiro e de Sao Paulo. Ver: RAGO, 
Margareth. "Do cabar ao lar... ", op. cit, p~p. 125 e segts. No pr6prio "Echo ", encontrei diversas 
participa96es de falecimento de ''anjinhos" (termo usado pelo jornal), filhos de oper自rios 



para que mantenham o seu 6 rg百o de defesa e geralmente os condena pela 

indiferen9a para com a sorte do jornal"3 

O citado "torn pessimista"6 visivel, por exemplo, em um editorial 

denominado "Verdades Amargas ", publicado no "Echo" seis meses depois do 

falecimento de Aurora: 

"O operariado do Rio Grande 6 muito culpado do seu mal-estar; e 

bem merecidas julgaramos umas tantas coisas que eles sofrem 白  s vezes, 

se ndo nos lembrassemos que sdo culpados por ignorncia, que so 

vitimas do atavismo"31 

Com a morte da filha, as fronteiras entre o publico e o privado, tao 

habilmente construidas no discurso sobre a mulher, cairam por terra. A dor i ntima, 

de dentro da casa, ganhou o jornal, a rua e o mundo, influenciando at6 mesmo a 

atua9ao politica de Coutinho. 

Nos diversos agradecimentos pelas condol6ncias recebidas, este 

personagem, em seu nome e no da esposa, referiu-se a Aurora como "nossa querida 

ノ、， , 	,, 	'' 	, 	 , 	,, 	'' 	-ノ、， , 	,, 	'' 	, 	 , 	,, 	'' 	-ノ、， , 	,, 	'' 	, 	 , 	,, 	'' 	J 	_,__ n,,_ 
e sempre cnoraaaアi/ia,aqueia que era o nosso emnevo,nossa aaoraaa juna 

O amor pelos filhos tamb6m fazia parte do modelo exemplar de familia construido 

por Coutinho e que, por vezes, como neste momento de luto, foi vivenciado de forma 

bastante espontanea. 

Em outro texto, assinado por um desconhecido auto-intitulado "Um 

crente seu amigo ", pode-se apreender melhor algumas representa96es sobre a 

infncia e sobre o relacionamento entre pais e filhos vigentes nesta 6 poca. Diz o 

1。 JARDIM, Jorge L. P. "Comunicado e militncia... ", op. cit., p. 62 
"ECHO OPERARIO. Rio Grande, 09/04/1899. p. 1. 
32 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 23/10/1898, p.p. 1 e 4; 30/10/1898. p. 4 e 06/11/1898. p. 4. 
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autor que Aurora era'‘α/1/ha querida do diretor destapihu.amais velha das quatro 

que possua [atd o momento] e que /:iama、 delcias da existencia de seus paLs'' 

Descreve tambdm a u ltima viagem da menina a Pelotas, dias antes de morrer 

"(...) onde foi pelad ltima vez em companhia de toda a famiila (..・), 

alegre, risonha, sempre indagadora de tudo, pedindo explica96es de quanto 

via, tudo desejando saber, tudo anailsando com a pertindcia infantil de 

todas as criaturas da sua idade. 

Finou-se falando em mil fantasias, para que pedia a aquiescncia dos 

extremosos pais que a abraGavam e sorrindo angelicamente a cada sim que 

recebia" 

O trecho transmite a imagem de uma infncia feliz, repleta de fantasias e 

brincadeiras, comum s "criaturas" dessa idade. Aurora, associada com a pureza de 

um anjo ("sorrindo angelicamente "), contava com o carinho e a aten9ao de seus pais 

"extremosos" que "a amavam e a amaro eternamente" 33 

Este acontecimento lutuoso pode ter contribuido para que Coutinho se 

aproximasse do espiritismo. Em novembro do mesmo ano, o personagem aparece 

como membro da diretoria do "Grupo Allan Kardec ", no posto de "exortador"34 

Na sec9ao 2.3 ・  O estudo, analisarei as raz6es intelectuais que parecem 

ter levado a esta aproxima9ao. Contudo, nao seria correto desprezar as motiva96es 

de carter afetivo na explica9ao de tal fato. Coutinho, talvez incentivado por "Um 

crente seu amigo ", provavelmente buscou na cren9a na imortalidade da alma um 

"bdlsamo" para a "separaぐdo dolorosissIma" causada pela morte de Aurora. As 

palavras do u ltimo talvez sejam indicativas deste fato 

33 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 23/10/1898. p. 3 
34 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 27/11/1898. p. 4 



"Partiu para a regio incognoscivel da matria a encantadora Aurora 

Guedes Peixe; mas para aquelles que crem na imortalidade, ela vive e 

est com eles a todos os momentos, velando pelos pais que a choram, 

inspirando-lhes a consola9百o e a esperan9a de noル加ro se poderem tornar 

a unir num mundo melhor. 

F6 em Deus 6 o que devem ter os seus extremosos pais, a quem 

IecoIllendamos con万an9a ・β5recomendamos confiana 

Em 1907, o personagem central desta hist6ria foi novamente "golpeado 

nos seus afetos de pai" pela morte de outra filha, tambem denominada Aurora, com 

dois anos de idade36 

O fato das duas meninas terem o mesmo nome pode ser interpretado de 

diversas maneiras. Talvez fosse uma forma de suprir a saudade da filha mais velha 

ou ent言o de homenagear outra vez a irma de CecIlia que tamb6m se chamava 

Aurora37. Contudo, para alem destas significa6es familiares, o termo aurora - 

"claridade que antecede o nascer do sol"38 - tamb6m tinha um sentido metafrico, 

de cunho politico, para Coutinho. Em seus textos, o socialismo e representado como 

uma "lu: ・  que romperia com as "trevas" da ignorncia e da opresso39. "Aurora' 

"ECHO OPERRIO. Rio Grande, 23/10/1898. p. 3. 
36 0 TEMPO. Rio Grande, 02/10/1907. p. 2 
11 ，ーr，て1ハハ1"11,'1,Tハ  1,：一Iでー一一山、  1ィI, l/lQO, ，、  4 J'ECHO UF'LKAlく10. RIOしranue. I4/I III6#I. p. 什．  

38 LIJFT. Celso Pedro. Peaueno dicionArio da lingua portuguesa. Sao Paulo, scipione, Jy6'+. p.J u. 
39 Por exemplo: "Salve! Aurora da liberdade! Que a lua luz dissipe as trevas aa ignorancla que ainaa 
obscurecem os espiritos obcecados pela escrav滅うo e martjrio, e os fulgores da伊α magica znjiuencia 
んlminem os rem反γロzIbs incapazes de comiフreender-le ''(ECHO OPERARLU. Rio し丁arnie・  
27/03/1898. o. 1.' ou "Deixa-me, pois, dormir mais um bocado, e quando nascer o sol abre ajaneia 
do auarlo e deixa aue os seus raios belos e viviガcantes venham at o nosso humilde leito sauaar o 

reiフresentante da Revoludo Social" (ECHO OPERAK.IU. 」くloしrancie, ioiuiiiaソソ・ p・ ‘J・  
A utilizacao metafrica de termos relacionados え  luminosidade (luz, aurora, raios solares), sigrilticanao 
a liberdade e/ou o advento do socialismo,e comum no movimento operario deste perloclo, devido a 
influncia ciue o mesmo recebeu das iddias ilumiriistas e das imagens da Revolu9ao Francesa. iguns 
exemplos: Duarte mostra que "o jogo de luzes e sombras"6 recorrente nos textos cio anarquista 
mineiro Avelino F6scolo (DUARTE, Regina. "A imagem rebelde... ", op. cit.. p. 29.). ia b ataina 
aoonta ciue o simbolo do sol nascente aparece com frequencia na iconogratla do movimento operario 
b'rasjleiro no incio do seculo XX (BATALHA, Claudio H. de M. "'Ns,. filhos da idevoi些ao 
Francesa'. a imagem da Revolu姉o llo movimento operrio brasileiro llo inicio ao secuio .&,t 
Revista Brasileira de Hist6ria: Reforma e Revolu恒o・  Sao Paulo・  AI'Wui-I/Marco 
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poderia significar. entao. a esperan9a de uma vida melhor para seus filhos. Nao ea 

toa que, na serie de textos denominada "Na sociedade futura ", onde Coutinho 

constr6i uma ut6pica representa9ao liter自ria da vida na sociedade socialista, a 

personagem Aurora seja neta de um velho combatente da "Revoluぐdo Social'40 

No ano seguinte, uma nova tragedia: o falecimento da esposa, aos trinta e 

seis anos, ap6s "cruel enfermidade ". O convite para o sepultamento foi publicado 

em tres dos principais jornais da cidade, o que evidencia o prestigio de Coutinho na 

comunidade rio-grandma. J自  CecIlia permaneceu numa posi9ao subalterna: em dois 

dos convites, seu nome nem e citado, sendo identificada apenas como esposa do 

"conhecido educacionista"("Didrio do Rio Grande"),ou do "digno pr可essor 

pblico" ("Rio Grande"), Ant6nio Guedes Coutinho. Neste h ltimo peri6dico,6 

qualificada como "possuidora de muitas virtudes, extremosa mde de famliα・ ［que] 

deixa oグ2ios dos seus carinhos cinco戸ihos menores'41 

Mais uma vez, o homem foi associado com suas fun96es p丘blicas 

(especialmente o trabalho), restando a mulher o espa9o do lar e da maternidade 

Zero/CNPqIFAPESP, v. 10, n。 20, mar. 1991/ago. 1991. P. 243.). Petersen, por seu turno, arrolou dois 
jornais denominados "Aurora" publicados em Porto Alegre, um de 1914 e outro de 1926, sendo que 
este h ltimo era editado pelo "Grupo Anarquista Aurora" (PETERSEN, Silvia R. F. "Guia... ", op. cit., 
p. 18.). Ver tamb6m a capa da edi9ao comemorativa do I de maio de 1898 do "Echo" (anexo 2), onde 
a imagem do sol domina a cena e serve como guia para os militantes socialistas 
Com estas indica6es, busco sustentar a hip6tese de que Coutinho. ao  escolher o nome "Aurora" para 

as filhas, estava incorporando, no a mbito do privado, as suas concep96es politicas. Isto significa, para 
usar uma expressao de Lenharo, "vivenciar o cotidiano ideologicamente" (LENHARO, Alcir 

cio". In: DUARTE, Regina. "A imagem rebelde... ", op. cii., p. 15) 
sdrie sera examinada na sec9ao 2.3 - O estudo e a produ恒o intelectual. A primeira parte da 

mesma nao foi encontrada; a segunda aparece no ECHO OPERARIO. Rio Grande, 19/12/] 897. pp. 3ー  
4. 
" O ARTISTA. Rio Grande, 22/02/1908. p. 2; DIRIO DO RIO GRANDE. Rio Grande, 22/02/1908, 
p. 1 e RIO GRANDE. Rio Grande, 21/02/1908. p. 2 
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Pouco tempo depois, Coutinho casou-se novamente com uma professora, 

Gertrudes42. O jornal "O Tempo" de 13 de outubro de 1910 noticiou o nascimento de 

Nibo, filho do casal43. Em novembro de 1911, foram transferidos, "a pedido do 

mesmos ", para a cidade de Jaguaro44, so voltando a Rio Grande em I 9404ら  

Na documenta9ao consultada, nao encontrei nenhuma referncia a vida 

familitar de Coutinho neste periodo. O fato de Gertrudes ser professora e, portanto, 

nao ficar restrita a s tarefas do lar, talvez sinalize alguma mudan9a no cotidiano deste 

personagem. Por outro lado, entretanto, o exercicio do magist6rio era muito comum 

as mulheres do periodo, sendo concebido, seguidamente, como uma extensao da vida 

domdstica46. Portanto, o modelo patriarcal pode ter continuado a pautar o dia-a-dia 

da familia Guedes Coutinho. As fontes nao permitem ultrapassar o nivel das 

conjeturas. 

Coutinho e Gertrudes permaneceram casados at6 a morte do primeiro, 

por insuficincia cardiaca, em 22 de janeiro de 194547.47 Gertrudes faleceu em 27 de 

maio de 1955, tamb6m por insufici6ncia cardiaca, com setenta e um anos de idade, 

ainda viva, sendo enterrada ao lado de Coutinho e Cecilia48 

42 Gertrudes era professora p自blica, segundo O TEMPO. Rio Grande, 24/10/1911. p. 2 
'3 O TEMPO. Rio Grande, 13/10/1910. p. 3 
44 O TEMPO. Rio Grande, 01/11/1911. p.2. 
'5 O TEMPO. Rio Grande, 22/05/1940. p. 1 
46 Sobre este aspecto, ver: LOURO. Guacira Lopes. Prendas e antiprendas: uma escola de 
mulheres. Porto Alegre. Ed. da UniversidadefUFRGS, 1987. 
4 ' Segundo os dados do seu atestado de 6 bito (APRUS, Rio (irande, JUI. ib, 2 zona, ODIIO IY). 

4呂 Segundo o Livro de Registros do cemitdrio da Associa9ao de Caridade Santa Casa CiO tuo uranae 
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A famlia de Coutinho pode, entao, ser caracterizada, sem maiores 

varia96es, da seguinte forma: nuclear, monog含mica, marcada pela afetividade entre 

os c6njuges e entre pais e filhos e pela domina9ao patriarcal 

Estas caracteristicas remontam a um modelo que, segundo Aries, 

constituiu-se progressivamente na Europa a partir do seculo XVIII, tendo sua origem 

nas classes dominantes. Acabou, porm, estendendo-se cada vez mais a s outras 

camadas sociais. De acordo com ele, "a vida . familiar estendeu-se a quase toda a 

sociedade, α tal ponto que as pessoas se esqueceram de sua origem aristocrtica e 

burguesa ". Outra caracterstica da famllia moderna seria, para o autor, o resguardo 

da privacidade: "a famlia moderna (..) separa-se do mundo e op6e d sociedade o 

grupo solidrio dos pais efuihos ". Ocorreria, portanto, uma cisao entre as dimens6es 

pblica e privada da vida e uma ruptura com as extensas redes de sociabilidade que 

haviam caracterizado a familia medieval49 

Perrot, por seu turno, corroborando as coloca96es feitas acima, mostra 

como, a partir do final do s6culo XIX, os oper自nos franceses manifestaram um 

"crescente desejo de intimidade" 50 

No Brasil, Inacio, em sua analise ja referida das mem6rias de militantes 

comunistas, aponta que, nas lembran9as de infncia e adolesc6ncia destes u ltimos, 

emerge uma forma de estrutura9ao familiar nitidamente filiada ao "modelo de 

famlia nuclear burguesa ", assim descrito por Angela Mendes de Almeida 

"A famllia intimista, fechada para si, reduzida ao pai, m百e e alguns 

filhos que vivem s6s, sem criados, agregados e parentes na casa (...) A 

49 ARIES, Philippe. Hist6ria social da crian'a e da familia. Rio de Janeiro, Guanabara, 1981.n p. 271 

"PERROT. Michelkー ‘'Maneiras de morai '. In: "historia aa viaa prハ'aaa・・・ ・ op・ CII・ ・ p・ ,, 1ソ・  



mulher, ' rainha do lar'. m白e por instinto, abnegada e vivendo em osmose 

com os beb6s, sendo ela o canal da rela9言o entre eles e o pai, que s6 se 

far presente para exercer a autoridade. Essa fam Ilia (.'continua 

patriarcal: a mulher 'reina' no lar, dentro do privado da casa, delibera sobre 

as questes imediatas dos filhos, mas d o pai quem comanda em ロ  ltima 

Ins伯ncia’馴  

Em varios textos, Coutinho contestou determinados aspectos deste 

modelo que, segundo ele, eram proprios da sociedade burguesa: o casamento 

institucional e religioso e a idia de uma inferioridade natural da mulher, por 

exemplo. Contudo, apesar desta critica te6rica,e possivel perceber, no dia-a-dia do 

personagem, a presen9a de preceitos morais e de prticas que se aproximam da 

forma de organiza9ao familiar descrita acima, pois estes encontravam-se difundidos 

na sociedade e, por isso, eram percebidos como naturais e nao enquanto constru96es 

hist6ricas. Tal fato aponta para a for9a da repeti9ao e do automatismo na vida 

cotidiana, onde os valores consuetudinarios dominantes tendem a naturalizar-se, 

obstaculizando a transforma9ao da mesma. 

Por6m, o cotidiano nao 6 apenas o espa9o da reprodu9ao dos valores e 

das prticas dominantes. A vida cotidiana tamb6m" se grega suas prprias 

manobras"52 e, nas experiencias concretas do dia-a-dia, pode permitir a subverso 

das normas hegem6nicas. Neste sentido, estudos recentes v己m mostrando que a 

familia popular nao pode ser vista como um mero reflexo, ou uma c6pia mal feita, da 

5 ' Amid INACIO. In己s da C. "A famlia reniemorada... ". on. cii.. o. 187 
ー txpressao ae Micnei Mallesolt. ver: i'tILKStJN, Silvia ic.. 1-. MIcfleI MaJJesoIl, um leorico aa 
vida cotidiana". Biblos: Revista do Departamento de Biblioteconomia e Hist6ria. Rio Grande, 
FURO, n0 5, 1993. p. 42 
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familia burguesa. Ela possui "l6gica e hist6ria prprzu.c "p, gestadas nas viv6ncias 

cotidianas. Tal constata9ao tamb6m e vlida para o caso de Coutinho 

Por exemplo: o personagem, introjetando o padr言o usual de chefe do 

grupo familiar, afirmou, diversas vezes, que tinha "famlia a sustentar ". Entretanto, 

devido a pobreza que marcou o seu cotidiano, nem sempre conseguiu desempenhar 

satisfatoriamente esta fun9ao de provedor. Assim, teve que aceitar a ajuda de um 

desconhecido para pagar o enteno de Aurora em 1898, sem orgulho ou vergonha54 

Afinal, esta 6 a fase de transi9o do movimento oper自rio mutualista para aquele de 

car自ter politico. A id6ia de "socorro m云tuo" ainda vicejava no seio do operariado 

Desta forma, as familias nucleares associavam-se em redes de solidariedade mais 

amplas. Por isso, nao causou espanto a Coutinho que um estranho pagasse as custas 

do sepultamento da filha. 

Esta invasao do privado pelo p丘blico, e vice-versa, 6 nitida tambem no 

fato de que a Sociedade Uniao Oper自ria, onde atuava o personagem, nao era apenas 

um espa9o de militancia mas tamb6m de convivio familiar. Tal institui9ao oferecia, 

aldm do espa9o para reuni6es politicas, coldgio para os filhos e filhas dos operrios e 

para adultos, biblioteca, bilhar, banda de m自sica, cooperativa, amparo social, etc55 

" FONSECA, Claudia. "Pais eflihos na fam ilia popular (incio do sculo X.Q '. in: D'INCAO, Maria 
Angela (org.). Amor e famlia no Brasil. Sao Paulo, Contexto, 1989. p. 96. Ver tamb6m: AREND, 
Silvia. Um "olhar" sobre a famlia popular porto-alegrense (1886-1906). Porto Alegre, Disserta戸o 
de mestrado em Hist6ria - UFRGS, 1994. mimeo. e CHALHOUB, Sidney. "Trabalho, lar e 
botequim... ". OD. cit. 

I・・・ノ aesconnecemos a vazaaae e o orguiflo que mais envergonna ao que eIevロ； e essa a razao 
porque no no sentimos envergonhados pela esmola que mo benfeitora e oculta nosfe:, pois para 
quem vive do salrio e tem famliaasustentar, grandes so asificuldades com que luta para pagar 
despesas extraordinrias '. ECHO OPERRIO. Rio Grande, 30/10/1898. p. 4 
Segundo Mauch, "os valores bin'gueses no conseguem se imjフor ou estabelecer uma rec4irocid加と  

sem que existam condic6es materiais apropriadas para lauto ". MAUCH, Claudia. Ordem p丘blica e 
moralidade: imprensa e policiamento urbano em Porto Alegre na dicada de 1890. Porto Alegre, 
Disserta9ao de mestrado em Hist6ria - I.JFRGS. 1992. mimeo. p. 131 
"ECHO OPERRIO. Rio Grande. 29/1 0/1 899. pp. 1-2 
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A entidade era uma espdcie de segunda casa dos seus associados e nao apenas no 

sentido figurado, ja que o proprio Coutinho chegou a morar, durante algum tempo, 

nas dependencias da Unio56 (ver anexo 3) 

Em outros momentos, a militancia parece ter se sobreposto a tarefa de 

provedor da familia. Em 1 898, afirmou ter 'muitas ve:es de deixar de dar um objeto 

necessdrio a um filho para pagaraimpressdo " do "Echo （加erdrlび'57 KTerario . IN O ano 

seguinte, escreveu que a devo9ao a causa do operariado "lhe acarretou bastante 

desgostos e privaぐ6es para aルmI/ia "58 

Tais flashes do cotidiano de Coutinho apontam para uma l6gica pr6pria 

das rela96es familiares dos oper自rios rio-grandinos no final do seculo XIX, nao 

redutivel ao modelo burgus descrito pelos historiadores. No Brasil, o personagem 

teve que dividir o tempo e a energia ate entao centrados na sua vida familiar com os 

outros conteados que passaram a compor o seu cotidiano: o trabalho, o estudo e a 

produ9ao intelectual e a militancia. Em decorrncia, as fronteiras entre o p自blico e o 

privado foram constantemente burladas no seu dia-a-dia. Deve-se salientar ainda 

que, para al6m da familia nuclear, Coutinho tinha como referencial uma id6ia mais 

ampla de fraternidade, integrando os operrios numa "grande famlia proletdria" 

"Se ndo tivesse nascido num bero humilssimo e ao abrir os olhos 

no tivesse visto um pai que vestia a blusa do operrio; desejaria no dia de 

hoje [1 de maio de 1898] esquecer o meu nascimento para poder me 

considerar irmdo dessa falange colossal de proletrios e unir a minha voz 白  

sua para de coraGdo gritar: 

56 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 18/02/1898. p. 4 
" ECHO OPERARIO. Rio Grande, 25/09/1898. p. 2 
58 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 18/07/1899. p. 2 



一  じuerra a expiara9 ao! viva o socialismo' 

No entanto, mesmo compartilhando estes valores e experiencias pr6prios 

de sua classe, Coutinho no rompeu com o modelo dominante de familia no seu 

cotidiano. Este possuia um grande poder simb6lico, valorativo e normativo, 

orientando as a96es publicas e privadas do militante e de boa parte dos seus 

contemporaneos. Por isso, s6 poderiam ingressar no Partido Socialista local os 

operrios que tivessem um "procedimento correio e respeiloso d moral e bom 

costume,s '’. 

O falecimento de diversos entes queridos tamb6m nao alterou em 

profundidade a organiza9ao da vida familiar de Coutinho. Assim, a morte das duas 

filhas e a da primeira esposa podem ser percebidas como "exceぐ6es cotidianas" 60 

na sua trajet6ria, mas nao como rupturas no seu dia-a-dia 

"ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1898. p. 3. 
Em outros artigos, Coutinho proclama igualmente a sua ,fihiado a uma famlia mais ampla. Por 

exemplo: diz que a "Inimanidade にJ' a nossa familia" (ECHO OPERARIO. Rio Grande, 
26/09/1897. p. 1) ou que os 'filhos do trabalho" sao "irmos no infortnio" (ECHO OPERRIO 
Rio Grande, 29/01/1 899. p. 1). 
Segundo Incio, "na famlia rememorada, os depoentes foram buscar a matriz de sua identidade 

social e a clula do grupo familiar gentico'mergulhada e dissolvida no seio da 'grande familia 
pro!ezria ' que lega a todos os seus descendentes o seu ambguo destino de explorado e revolta ". In 

ACIO, Ines da C. "A familia rememorada... ", op. cit・ , p. 189. 
Expressao usada por Karel Kosik. Nas suas palavras, "a cotidianidade se faz problemtica e se 

man抄sla como tal se‘ α力erada. A cotidianidade no‘ αカerada por acontecimentos 加esper9dos・  
por. fen6menos negativ フS.j cotidianidade Perieiice tambem a exce戸o cotidiana にJ・ Se α 
cotidianidade consiste”α distribuiぐdo da vida de milhうes de pessoas de acordo com um ritmo regular 
e reiterado de trabalho, de aios e de vida, quando mi功6es de pessoas so arranca山s desseガimo se 
produz lima 加terrupdo da cotidianidade. A guerra destria vida cotidiana''KOSIK, Karel 
"Dialctica... ", op. cii., pp. 93-94. Grifos do autor. Portanto, para Kosik, a ruptura da cotidianidadee 
sempre coletiva enquanto que os percalos individuais constituem-se em "exceぐ6es colidi aizas" 
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Concluindo, penso que a familia foi um dos conteudos centrais do 

cotidiano de Ant6nio Guedes Coutinho, caracterizando-se sobretudo pela 

permanencia da sua forma de organiza戸o e dos valores a ela subjacentes6' 

6! 0 pr6prio Coutinho aponta para essa continuidade ao comentar que a faniilia e uma'' instiiui戸o ldo 
velha quanto respeitvel'. ECHO OPERARTO. Rio Grande, 23/01/1898. p. 1 



2.2 - O trabalho 

O trabalho desponta no cotidiano de Coutinho num duplo sentido: como 

necessidade imposta pela sociedade capitalista em forma9ao no Rio Grande do Sul e 

enquanto valor moral e social. 

Em rela9ao ao primeiro aspecto, o personagem teve diversas profiss6es 

Foi alfaiate, oper自rio t6xtil, professor e jornalista. Alem disso, realizava bicos (aulas 

particulares, prepara9ao de papdis para casamento, encomenda de livros do exterior, 

etc.), a fim de garantir o seu sustento e o de sua familia 

Atrav6s da documenta9ao consultada, percebe-se que a luta pela 

sobreviv6ncia ocupava um espa9o consider自vel na rotina di自ria do personagem. Esta 

caracterstica da sua vida cotidiana s6 pode ser compreendida a luz de um processo 

mais amplo, que transcende a individualidade do mesmo: o desenvolvimento do 

capitalismo industrial no estado a partir das h ltimas decadas do seculo passado 

Coutinho, como muitos dos seus companheiros de classe, teve o 

cotidiano alterado com a passagem da produ9ao artesanal (alfaiate) para a produ9o 

industrial (operario textil). Desta forma, a an自lise de sua trajet6ria permite observar 

por dentro um movimento mais amplo, estruturalmente determinado. Tal fato mostra 

que o cotidiano n谷o pode ser estudado isoladamente, sem referencia s dimens6es 

macro-soclais. 

Posteriormente, o personagem dedicou-se com exclusividade ao trabalho 

intelectual (professor e jornalista), talvez como forma de escapar dos rigidos 

regulamentos que pautavam o dia-a-dia na fbrica. 
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Contudo, o trabalho aparece em seus escritos nao apenas como uma 

necessidade mas tambem enquanto um valor que deveria orientar o cotidiano do 

operariado 

A valoriza9ao do born trabalhador e uma das facetas do processo de 

disciplinamento da sociedade que acompanha a constitui9ao da ordem urbano- 

industrial. Coutinho vivenciou esta realidade no Brasil, mas tambem bebeu de outra 

fonte para construir a sua concep9ao positiva do trabalho: a teoria socialista, que 

conferia centralidade valorativa ao produtor direto. Tal pressuposto embasou a 

identidade de classe por ele formulada e serviu como arma de luta contra a 

burguesia, representada como a classe ociosa 

* 
	

* 
	

* 

Coutinho, segundo ele mesmo, nao conheceu o trabalho imposto pela 

necessidade senao aos dezoito anos; portanto, ap6s a sua chegada ao Brasil. Em 

Portugal, contudo, por incentivo do pai, aprendeu o oficio de alfaiate para o qual 

demonstrara ter voca9ao. 

A vinda para o Brasil foi motivada pela busca de melhores condi96es de 

vida, pela' fala: ilusdo" da fortuna fcil. Contudo, esta aspira9ao n哀o se realizou e a 

luta pela sobrevivencia ocupou uma parte significativa do seu cotidiano. Em 1897, o 

personagem afirmou 

"Lutando sempre, trabalhando, buscando por todos os modos essa 

fortuna sonhada alm do Oceano, se passaram onze anos e entretanto os 

aventureiros continuam na ルta como quando chegaram, n百o para 



encontrarem essa fortuna que era uma ilusdo: mas para conseguirem o 

sustento das suas famllias o que ndo 6 pouco difcil, pois a vida aqui como 

l custa mil sacrifcios" 

Em Pelotas, viveu como alfaiate. Transferiu-se para Rio Grande, em 

1893, onde trabalhou inicialmente nesta atividade e logo como tecelo da fbrica de 

tecidos Rheingantz62 

Pelotas e Rio Grande, juntamente com Porto Alegre, foram as primeiras 

cidades do estado a apresentarem as marcas da sociedade urbano-industrial em 

forma9ao63. Pedro Dantas, colaborador do jornal socialista pelotense "Democracia 

Social ", assim descrevia a paisagem rio-grandmna em 1893: "para todos os lados que 

se virar os o所os depara-se com um enorme cano de声brica como que recortando os 

rolos de nuvens que passam pelo ar' 4 

Neste panorama, a industria onde Coutinho foi trabalhar ocupava um 

papel de destaque. Fundada em 1874 por Carlos Guilherme Rheingantz, brasileiro de 

ascendencia e forma9ao alemas, e Herman Vater, alemao, a empresa foi pioneira na 

tecelagem e fia9ao de l. Em 1890, foi convertida em sociedade an6nima com o 

titulo de Companhia Unio Fabril. Empregava, no final do sculo XIX, cerca de 900 

pessoas entre homens, mulheres e crian9as 

Segundo o cat自logo da Exposi9ao da Provincia de Sao Pedro do Rio 

Grande do Sul de 1875, a empresa ocupava uma "drea de 1500 metros quadrados" e 

62 Estas informa96es foram retiradas dos tr6s textos mencionados na nota 10. A cita9o6 do artigo 
"Recorda es

".63 PETERSEN. Sllvia R. F. e LUCAS. Maria E. "Antologia. . . ", op. cii
. , p. 

17 
64 DEMOCRACIA SOCIAL. Pelotas. 10/12/1893. p. 1 

o-'O., 
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ostentava uma vistosa chamine com uma "a/lura dc 110 pa1ino.、  "h. Sua constru9o 

imponente impressionava os passantes, como Pedro Dantas, e anunciava os 

primeiros passos da industrializa車o no estado (ver anexo 4) 

Coutinho inicialmente trabalhava em casa, como oficial de pe9a, o que 

indica o est自gio incipiente da atividade fabril local. Naquele momento, determinadas 

etapas do processo produtivo eram realizadas por artesaos qualificados em suas 

residncias, fora da fbrica e distantes do "remo que do patro" 66 

O desenvolvimento do processo de industrializa9ao determinou o fim 

deste "domestic5 ys1en7" e levou a concentra9ao de todos os trabalhadores em um 

mesmo espa9o de produ9ao. Coutinho afirmou que, a partir de entao, conheceu "o 

quanto hd de revoltante no se所ぐo das声bricas"Sua indigna9ao voltava・se・  

sobretudo, contra a disciplina industrial que o transformou em "escravo de 

regulamentos severos"' 

De fato, a industrializa9ao imp6s uma disciplina que pressupunha, entre 

outros aspectos, uma nova concep9ao de tempo: tempo a ser produtivamente 

aplicado, tempo do rel6gio e do apito da fbrica, tempo do patro e do trabalho, que 

65 Apud PESAVENTO, Sandra J. Os pobres da cidade. Porto Alegre, Ed. da UniversidadeflJFRGS, 
1994. P. 33. As demais informa96es sobre a Rheingantz tem como fontes: COPSTEIN. Raphael. "O 
trabalho estrangeiro... ", op. cii., p.p. 25-26 e XERRI, Lhiana Gasparini. "Uma incurso... ", op. cit., 
p. 29

.66 Salvo indica悼o em contrrio, todas as cita96es referentes a transi9 o de Coutinho do trabalho 
artesanal para a atividade fabril foram extraidas do conto auto-biogr自fico "Uni conto vulgar" (ECHO 
OPERARIO. Rio Grande, 18/07/1899. p. 2.). Este texto foi por mim analisado no ensaio "Antnio 
'Sem medo';dSc加una, identidade e resistncia na pena de um operirio (Rio Grande, 189勿’二 In 
Generos de fronteira: cruzamentos entre o hist6rico e o liter言rio. Campinas, Ed. da UNICAMP 
(no prelo) 
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subjuga os proletarios aos seus ritmos67. Este processo alterou substancialmente o 

cotidiano do personagem. 

Pela manha, sua esposa lhe chamava com o aviso: "Ant6nio.' Olha que a 

戸brica jd apitou hd muito tempo e jd passou quase toda a gente. Levanta-te, 

homem.' ". Segundo ele, esta era uma cena cotidiana, que se repetia diariamente 

"com pequenas variantes ", e comum "para quase toda a genie" que compunha a 

classe operria rio-grandma no final do sdculo XIX. O personagem central desta 

hist6ria relutava em acordar ao primeiro chamado mas acabava levantando-se para 

ser "o' ltimo a entrar a cancela da fbrica" 

Por que Ant6nio resistia em acordar com o apito? Sena por pregui9a? 

Coutinho viveu o inicio de uma era quando, "de um momento para 

outro ", a rotina di自ria passou a nao ser mais determinada pela claridade e pela 

escuridao mas pelo apito da fbrica marcando os horrios de trabalho e repouso 

Talvez derive dai a sua revolta contra os "regulamentos severos" e contra "o 

remo que do patro por entrar na叩cina mais tarde ou sair mais cedo ". Mais do que 

pregui9a, a dificuldade para acordar revela sua resistencia em alterar a rotina que 

67 Analisando acontecimentos semelhantes, embora anteriores no tempo, ocorridos na Inglaterra, o 
historiador E. P. Thompson afirmou que a fbrica introduziu uma nova moral do trabalho e uma nova 
medida do temoo. atravds de diversos expedientes: a divisao do trabalho, a vigilancla cio mesmo, 
multas. sinos e rel6gios. estimulos em dinheiro. Forjava-se, entao, a no9ao de iempo Ut!! . 1)12 0 
autor: "em uma sociedade capitalista madura' necessrio consumir, comercializar, utilizar roao o 
temPo ". Reconhece. norm. aue esta transforma9乞o foi lenta, perspassando vanas gera9oes, pocienao- 
se inclusive duvidar de sua completa realiza恒o. THOMPSON. Edward I'.' uiempo, aiscipiina ae 
irabaio v capitalismo industrial". In: Tradici6n, revuelta y consciencia de clase: estudIos soure ia 
crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona. Critica, 19S4. p.p.z S4-2どつ. lirilo meu. 

Michel Foucault tambdm demonstra que o controle do tempo d uma das estrategias tundarnentais ao 
noder discinlinar: "o tempo medido e pago deve ser tamb'm uml empo sem impureza nem aejeno, um 
zemao de boa azia/idade, e durante todo o seu transcurso o corpo deve ficar aplicado a seu exercido. 
A exatido e a aplicado so, com a reguノαridade, a.s virtudes. fundamentais do tempo aiscipitnar 

FOUCAULT. Michel. "Vigiar e punir ", op. cit., p. 137 
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caracteriza o cotidiano. em se adaptar aos ritmos da ordem capitalista que come9ava 

a vigorar no estado 

Como contrapartida e complemento a dureza do trabalho na fbrica, a 

Rheingantz foi tambem pioneira na cria9ao de um sistema de a,s'sistncia social para 

os seus funcion自rios. Neste sentido, possuia 52 casas para moradia dos oper自nos, 

mantinha uma Sociedade de Socorros Mtuos, um armazdm cooperativo, escolas de 

instru9ao primaria para os filhos dos trabalhadores, montepio, biblioteca, assistencia 

medica, banda de musica e atividades esportivas. Tais realiza96es visavam controlar 

e disciplinar o cotidiano dos trabalhadores, cercando-os em todos os momentos de 

sua vida; e, ao mesmo tempo, criar uma imagem paternal e protetora do patro 

Em rela叫o s vilas operrias, por exemplo, Rago comenta que, por meio 

delas, 

REstabelece-se todo um cdigo de condutas que persegue o 

trabalhador em todos os espa9os de sociabilidade, do trabalho ao lazer. As 

vilas (...) permitem que o poder discipilnar exera um controle fino e leve 

sobre o novo continente das pequenas rela加es cotidianas da vida do 

ケabamadb ,68trabalhador' 

No caso das moradias contruidas pela Rheingantz, utilizava-se, por 

raz6es de economia e para facilitar este controle patronal, o sistema de casas-em-fita 

aproveitava-se a mesma parede divis6ria para duas resid6ncias, al6m de um telhado 

comum (ver anexo 5). 

68 RAGO, Margareth. "Do cabar ao lar... '', op. cii., p. 177. A inspira9o de Rago 6 , evidentemente, 
foucaultiana. 
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Estas estrategias atingiram parte de seus objetivos, O ja citado Pedro 

Dantas, em carta dirigida ao jornal "Democracia Social' '', afirmou que, entre os 

empregados de Rheingantz, 'ningudm ルla mal dele ": "di:em invariavelmente que 

ele'opai dos ope厄rios, havendo muitos que lhe esticam esta qualidade paternal α 

todo o Rio Grande ・‘9. Aldm disso, os funcionarios desta empresa chegaram a fundar 

um "Centro Operrio" pr6prio, submetido a coordena9ao de pessoas simpticas a 

Rheingantz70. Tais indica96es demonstram que o cotidianoe um dos espa9os centrais 

do controle social capitalista7' j自  que, devido ao automatismo que lhe caracteriza, 

possui grande afinidade com a aliena9o 

Coutinho morou em uma das casas da vila Rheingantz72 e, por isso, foi 

tamb6m alvo desta disciplinariza9ao da vida cotidiana do operariado. Pordm, devido 

asua pr自xis social e politica, conseguiu transcender a simples imediatez da rotina 

di自ria. Ao concentrar todas as suas energias em um ideal, a emancipa9乞o dos 

trabalhadores, o personagem obteve uma visao mais apurada sobre a sociedade em 

que vivia. Desta forma, p6de perceber os sutis mecanismos de domina9ao que 

incidiam em seu cotidiano e, consequentemente, vivenci-lo de uma forma mais 

criativa e livre. 

69 DEMOCRACIA SOCIAL. Pelotas. 3 1/12/1893. n. I 
70 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 24/10/1 897. o.'1 
さeguncio LflalnouD,o controle social mima socieaaae coPilaitsia Pmcura abarcar loaas as esferas 

da vida, todas as situaJ6es possiveis do cotidiano (...)". in: CHALHOUB, Sidney. "Trabalho, lar e 
boieauini... "一  on. cii.. o. 101 
72 、， 	一・ 	，，一 	」 	‘'7, ， 	ノ、 	, . ,，  一、 	．  , 	. 	 ，ーハ』  」N um anuo ouoiicaoo no iciiフ  (Joerarto . (..outinflo menciona ciue. em I 594. morava' tias casas 
aa一 jaorzca ae teciaos onae era empregaao ( tKA-iU O1-'LK.AKIU. 1く10 (jrancle. 03/09/1599. p. 1). L 
possivel saber que esta fbrica era a Rheingantz devido 良  referncia feita pelo jornal "Democracia 
Social" 】 "o nosso amigo Sr. Ant うnio （んedes R Coutit功o, que se acha atualmente empregado na 
fbrica de tecidos Rheingan:, no Rio Grande (...)" (DEMOCRACIA SOCiAL. Pelotas, 23/07/1893. 
p.3) 
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Assim, por exemplo, na referida carta de Pedro Dantas. o mesmo diz ter 

procurado ouvir a opinio de ''um trabalhador inteligente e amigo deste jornal Sr. A 

(;iede. ('outinho" sobre Rheingantz. A resposta foi a seguinte 

"O Sr. Rheingantz6 o melhor patro que se pode ser. Ou seja uma 

reclama戸o coletiva ou seja de um s6, ele atende logo com solicitude e 

bondade. 

E () um 6 timo patro, reunindo as duas boas qualidades de ser um 

bom patro para os seus oper rios e um melhor patro para si mesmo 

Imagine-se agora que, n百o existindo estas casas, os oper rios teriam 

de pagar sempre mais de 20$000 pelos aluguis, o que teria de sair da 

fbrica como excesso de salrios; imagine-se ainda que os oper rios, 

morando todos na cidade, a fbrica n百o poderia conservar o horrio que 

tem, prejudicando-se talvez em duas horas por dia, relativamente 白  s horas 

atuais de trabalho; imagine-se isto e teremos as qualidades paternais do Sr. 

Rheingantz transformadas numa excelente mdquina de lucro"73 

Esta cita9ao mostra que Coutinho conseguiu detectar as estrat6gias de 

controle e de explora9ao ocultas pela aparente bondade do patro. A constru9ao de 

casas para os oper自rios garantia um lucro maior a Rheingantz pois dispensava-os dos 

altos custos com aluguel (o aluguel mensal das casas da empresa era de 8$OOO) que, 

de outra forma, pressionariam os salarios para cima. Ao mesmo tempo, permitia uma 

economia com o transporte dos funcion自rios e a vigilncia de seu tempo de trabalho. 

73 DEMOCRACIA SOCIAL. Pelotas, 3 1/12/1893. p.p. 1-2. Nesta materia, a resposta de Coutinho 
confunde-se com o texto do articulista Pedro Dantas, sendo impossivel distinguir com exatidao o 
discurso dos dois personagens. Entretanto, pelo estilo, pode-se inferir que o trecho citado expressa o 

pensamento do primeiro 

I 
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Outro exemplo: em "(fin con/u vulgar ", Coutinho, atraves de uma 

representa9含o liter自ria, demonstra que percebeu com precisao um dos mecanismos 

centrais da domina頭o capitalista: o controle do tempo dos trabalhadores. Assim, no 

final do conto, escreveu: 

"(...) chegou um dia em que respondeu 白  esposa, quando esta ao 

apitar da fbrica o chamava para como de costume ir para o trabalho: ー  

Minha cara, estou farto de apanhar frio no inverno e calor no vero debaixo 

daquele maldito teto de zinco e vidro, e sempre amea9ado de passar fome 

se deixo de trabalhar um dia, enquanto que o dono da fbrica sem nada 

fazer, levantando-se quando quer, comendo e gozando a seu bel-prazer, 

recebeu no ltimo balan9o 40%! Que leve o diabo a fbrica com todos os 

seus regulamentos escravocratas, porque eu vou voltar ao antigo ofcio 

Deixa-me, pois, dormir mais um bocado, e quando nascer o sol abre a 

janela do quarto e deixa que os seus raios belos e vivificantes venham at o 

nosso humilde leito saudar o representante da Revolu 百o Social" 

"Dormir mais um bocado ", neste caso, significa romper com a disciplina 

fabril, com os "regulamentos escravocratas "74, com a pr6pria organiza9ao da 

produ9ao capitalista, to dura para algudm "acostumado a ser livre ". Por este 

motivo, era vital para Ant6nio "voltar ao antigo ofcio" (alfaiate), menos 

desgastante e alienante e que lhe permitia controlar o seu tempo e o seu trabalho 

Esta atitude saudosista, que associa o passado pr6-industrial (no caso de. Coutinho, 

vivenciado durante a juventude na regio rural de Tr自s-os-Montes) com um reino de 

liberdade, 6 tipica da primeira gera9ao de trabalhadores que enfrentou as 

dificuldades advindas com o desenvolvimento do capitalismo no estado 

74 Segundo Pesavento, a associa9o do trabalho fabril com a escravido recem extinta e comum no 
discurso das lideran9as oper自rias neste periodo. in: PESAVENTU, Sandra J ・ ’ Us pobres.・ . ・  op. Cu., 

p. 37. 
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Acordar com o nascer do sol lembra um idlico tempo de autonomia que 

contrasta com as duras condi96es de vida do operariado. E esta diferen9a traumtica 

que transforma Ant6nio de "escravo" em "representante da Revolu9do Social" 

Esta percep9ao mais ampla, do nivel humano-gen6rico, nao foi apenas 

te6rica e literaria, mas tambem levou a uma modifica9ao concreta no cotidiano de 

Coutinho. Se, naquele momento, nao era mais possivel "voltar ao antigo oficio ", o 

personagem preferiu abandonar o trabalho na fbrica para dedicar-se, cada vez mais, 

as atividades intelectuais de professor e jornalista. Estas lhe permitiam uma maior 

independencia na vida cotidiana, bem como abriam espa9o para o exercicio da 

criatividade no dia-a-dia. 

Aldm disso, Coutinho foi morar nas "nas dependncias da Unio 

Operria "75 Nesta Sociedade, juntamente com os seus companheiros de luta, 

procurou fazer frente a assistencia social oferecida pela Rheingantz, criando outras 

op96es de auxilio, informa9ao e lazer para os oper自nos. Assim, como foi visto, a 

Uniao alugava casas, oferecia col6gio para os filhos dos associados e para adultos, 

biblioteca, bilhar, banda de musica, cooperativa, amparo social, etc. Neste perodo, 

os militantes oper自rios procuravam nao apenas convencer os trabalhadores da 

" ECHO OPERRIO. Rio Grande, 18/02/1898. p. 4 
Depois deste perodo, encontrei apenas referencias esparsas aos outros lugares onde Coutinho morou 
Em 1899, o personagem publicou o que deveria ser o seu or9amento mensal a fim de demonstrar a 
insuficiencia do sal自rio nano aos oner合rios para fazer frente 合  s despesas cotidianas. Mencionou, entao, 
o aluguel de uma casa "muito ordinria' por 35$OOU (とU1-1O U?tKAKJU. 1(10 uranue, U.5/UW I 5ソ ). 
p.p. 1-2.). Em 1903, no processo-crime de um atentado do qual Coutinho foi vtima, afirmava-se que 
este, no momento do delito, saia "tranqililamente de sua casa'' na rua latahy, entre as ruas Andrade 
Neves e Zallony, o mesmo endere9o da Sociedade Unio Oper自ria (APRGS, processo-crime n。  773, 
ma9o 40, estante 41.). Posteriormente, jh em 1940, o jornal "O Tempo" procurou Coutinho "em sua 
residncia, onde. fomos gentilmente recebidos' (O TEMPO. Rio Grande, 22/05/1940. p. 1) 
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validade de seus principios ideol6gicos mas tambem cercar o cotidiano destes 

自ltimos, atraindo-os para a sua causa 

O que permitiu a Coutinho realizar esta transcend6ncia do cotidiano no 

foram apenas as suas qualidades pessoais. Segundo Hobsbawm, os antigos artesaos 

qualificados puderam perceber mais claramente as transforma96es trazidas pela 

industrializa9ao ja que possuiam uma maior conscincia da perda da liberdade. Para 

o historiador ingls, 

"(...) os artfices [como o alfaiate Coutinho] que se transformaram em 

proletrios itinerantes, os artes百os que perderam sua independncia, 

haviam sido estes os mais habilitados, os mais instruidos, os mais 

autoconfiantes, em suma, a flor da classe trabalhadora. Eles n百o entendiam 

o que lhes ocorria e era natural que tratassem de descobrI-lo, e mais 

natural ainda que protestassem'76 

No conto citado anteriormente, o personagem buscou "entender o que 

ocorria" atrav6s do "estudo da questdo social ", conseguindo assim 'fa:er aquisi9do 

de certos conhecimentos que o habilitavam a julgar com cidncia exata das coisas 

sociais, especialmente daquelas que lがulan? na vida do operariado a cuja causa se 

devotaria com corpo e alma (...)". Esta devo9ao lhe permitiu concentrar esfor9os 

numa atividade humano-generica (a pr自xis social e politica em favor da causa 

oper自ria) e, em consequencia, suspender a heterogeneidade inerente ao cotidiano 

Tal decolagem da rotina nao nasceu no vazio mas sim de suas experiencias concretas 

e, ao mesmo tempo, permitiu a transforma9ao destas mesmas experiencias. Ocorreu, 

portanto, um. feed-back entre os niveis cotidiano e nao-cotidiano de sua existencia 

76 HOBSBAWM, Eric J. A era das revolu'6es: Europa, 1789-1848. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1989. p. 229. 
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O proprio contexto do personagem lhe favoreceu a experiencia de 

eleva9ao ao nvel humano-generico. Sobre este ponto, sao pertinentes os comentarios 

de Netto: 

"Enquanto a organiza9do capitalista da vida social n百o invade e 

ocupa todos os espa9os da existncia individual, como ocorre nos perodos 

de emerg6ncia e consolida9百o do capitalismo (...), ao indivduo sempre 

resta um campo de manobra ou jogo, onde ele pode exercitar minimamente 

a sua autonomia e o seu poder de deciso, onde lhe 6 acessIvel um 白  mbito 

de retotaliza戸  o humana que compensa e reduz as mutila戸es e o 

prosasmo da divis百o social do trabalho, do automatismo que ela exige e 

imp6e() ,,77 

Coutinho ingressou na Rheingantz no momento de emerg己ncia da ordem 

industrial no estado. No final do sculo XIX, a organiza9ao fabril ainda era 

incompleta e incipiente. A divisao do trabalho, por exemplo, nao havia atingido 

todas as etapas do processo produtivo e muitas tarefas ainda dependiam da 

habilidade e do saber t6cnico do oper自rio. Isto conferia aos antigos artesaos 

qualificados a possibilidade de superar, em diversos momentos, a aliena9ao do 

cotidiano que caracterizaria as etapas posteriores do desenvolvimento do 

capitalismo 

Contudo, pelo menos no caso examinado, esta percep9ao mais ampla da 

explora9ao capitalista nao foi completa. Coutinho continuou guardando um certo 

respeito pela pessoa de Rheingantz. Assim, normalmente, os problemas na fbrica 

eram atribuidos ao subordinados (mestres e contra-mestres). Tal fato tambem pode 

ser explicado pelo estagio inicial da industrializa9ao neste perodo, quando ainda era 

77 NETTO, Josd P. e FALCAO, Maria do C. "Cotidiano... ', op. cit., p. 85. 
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dificil perceber a interliga9含o de todos os elos da domina9ao burguesa. Desta forma, 

certos incidentes ocorridos no cotidiano operrio nao eram vistos como frutos de um 

sistema injusto mas como resultados da falta de carater dos superiores imediatos 

Por exemplo, no "Echo Operdrio" de 13 de agosto de 1 899, pode-se ler 

uma "carta aberta''dirigi da 'ao Exmo. Sr. Comendador Carlos Guilherme 

Rheingani: ". Nela, o jornal procura justificar a atitude de alguns oper自rios que 

haviam cometido um roubo na empresa. Diz o articulista que tal ato foi motivado 

pela iniqua organiza9ao social vigente e, por isso, condena a "forma pouco 

generosa" dos diretores da fbrica, que colocaram a lista dos envolvidos no local de 

avisos, submetendo estes u ltimos a "vergonha pblica ". Segundo a mat6ria, o dono 

das ind自strias desconhecia o fato, ja que o mesmo "merece absoluta confian9a [dos] 

empregados da戸brica de que sois o chefe respeitabilssimo "' 

O redator nao percebeu que a execra9ao p自blica dos funcion自rios 

envolvidos no furto nao derivava da "pouca generosidade" dos diretores, mas tinha 

uma fun9o pedag6gica, coerente com as estrategias disciplinares da organiza9o 

capitalista78 

Enfim, Coutinho soube aproveitar, embora com limita96es, o "campo de 

manobra e jogo" de sua d poca. Isto nao significa lhe atribuir uma pretensa 

superioridade em rela9ao aos outros operarios. Tambdm nao se pode cobrar do 

78 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 13/08/1899. pp. 1-2 
Outro exemplo: numa carta dirigida ao "Sr. gerente" da fbrica de tecidos, publicada no mesmo 

jornal, l-se:"M〕 ?7OSSO nlmero passado, acusamos tim mestre e um comztnlー”iesかe de abusarem da 
sua autoridade contra operrias da ．危brica, e por esse motivo, os acusados, imaginando num 
operrio nosso amigo o autor da denncia, vingaram-se em pessoa da sua Jam訪amudando-a死  
lugar e queretido llomesmo 請α acus-k dと quebrar lima Pe9a. quebrada Peん contra-mestre 
acusador! ". Como "defensor da classe operria ", o peri6dico fez a den丘ncia destes atos, "certos de 
que sio por vs ignorados". ECHO OPERAR1O. Rio Grande, 20/09/1 896. p. 1 



94 

personagem uma vidncia sobre os mecanismos da domina9ao capitalista que s6 se 

tornariam mais claros em d pocas posteriores. Pelo contrrio, busco mostrar como 

quest6es sociais e individuais possibilitaram a sua eleva9ao do cotidiano, tomando 

em conta as possibilidades e os limites dados pelo contexto 

O personagem tambm exerceu o magistdrio e o jornalismo 

A primeira referncia que encontrei nas fontes a atua9ao de Coutinho 

como professor data de 18 de fevereiro de 1898. Em anuncio publicado no "Echo ", 

oferecia seus prdstimos como "pr（勇ssor de primeiras letras aos operrios que 

desejam instruir-se", ensinando especialmente aritm6tica em sua casa das 7 a s 9 

horas da noite79. No mesmo ano, dizia ser "professor e jornalista 'in partibus ", ou 

sej a, em tempo parcial80 

Aldm de ministrar aulas particulares, o personagem lecionou no col6gio 

mantido pela Sociedade Unio Operria81. Nesta institui9ao, o seu trabalho foi 

reconhecido e elogiado 

Em 15 de janeiro de 1899, Marcellino Messias Lopes escreveu uma carta 

a Coutinho, informando que teria de retirar o seu filho, Marcellino Junior, da aula 

por ele dirigida na Uniao. Manifestava, contudo, o "sincero reconhecimento pela 

dedicaぐdo que consagras/es ao nleuJIlho, na transmissdo dos vossos conhecimentos, 

o que, sem contradita, ノa:eis 

direぐdo"82 

α todas as crianぐas confiadas d vossa inteligente 

IIECHO OP緊磐！?Ri吸rande, 18/02/1黙 p. 4 
。， Iニしriu urtis.jcisju・」cio U丁anue・乙フノ tiソノ I6ソ6・ p・ム  
。ISegundo Correa, Coutinho lecionou nesta escola desde a sua funda戸o em 1895. Ver: CORREA, 

Norma E.82 A carta統謂器os e a eno ECF祭急 'A ,AR op. cit., p. p. 119 e 204.ARIO. Rio Grande, 15/01/1 899. p. 4 
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O "Relat(jrio daS ociedacle Unido Operdria ". de 1903. tambem destacou 

a atua9ao de Coutinho e de Virginia Elste Rocha, professora da turma do sexo 

feminino, afirmando que ambos "merecem inteira confianぐa" da diretoria e 

I, 

sai isJa:ema"mtamenie os assoczaaos que tem. pinos soa a sua aireCao 

A instru9ao dos operarios e de seus filhos nao era vista por Coutinho 

apenas como um emprego mas tambem enquanto uma missao de carter politico, 

uma arma de luta contra o capitalismo. No "Catecismo Socialista ", por exemplo, o 

autor recomendava o estabelecimento de escolas para os proletarios, "onde possam 

educar-se livres do.v preconceitos es!如idos e absurdos do respeito ao cap itaノ，  

preconi:ados tdo habilmente nos livros adotados nas escoノas p"blicas por ordem dos 

governos burguesesにJ"84 

Assim, o personagem possivelmente misturava a s suas li96es, pitadas de 

teoria socialista e de den立ncias contra a sociedade burguesa. No mesmo sentido, o 

"Echo" criticou a proibi9ao de ensino superior s quatro opera96es, leitura e escrita 

para os filhos dos operrios, estabelecida por uma fbrica "importantssima desta 

cidade".Afirmava ele, de forma ir6nica: "se eu dissesse que este burguEs teme que 

os oPerrios possam Peん estudo c/icgar ao conhecimento de que sdo roubados 

escandalosamente por aqueles que recebem um ordenado e ndo merecem, haviam de 

叱er que souルlador" 85 

83 RELAT6RIO da Sociedade Unio Operhria apresentado a Assembldia Geral de 15 de novembro de 
1903 pelo Presidente da Diretoria Carlos Schmidt Junior. Rio Grande. Typ. do Diario do Rio Giande, 
I903. p.11 
る4 COUTINHO, Ant6nio O. "Catecismo... ", op. cit., p. 4. 
85 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 12/09/1897. p.p. 1-2 

にJ"84 
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Contudo, mesmo com esta visao de ensino progressista para a 6 poca, os 

coldgios da Sociedade Uniao Operaria mantinham, no cotidiano, diversas praticas 

pedag6gicas tradicionais: o controle do tempo e da movimenta9ao dos alunos era 

rigoroso; utilizavam-se, com frequencia, mdtodos punitivos e a separa恒o entre 

meninos e meninas permaneceu ate o final da Primeira Rep自blica86. O inspetor das 

aulas era o responsavel pela manuten9乞o da disciplina. Segundo Correa, este 

estabelecimento "dl・、 Iingia-se pelo ensino laico,prmal e aut6nomo. Todavia 

reprodu:ia na sua rotina didria uma postura coercitiva manfestada nas reIaぐ6es 

professor-aluno e profe.ssor-inspeior das aulas'' R7, Verifica-se, novamente, que o 

cotidiano, escolar no caso,6 um espa9o de reprodu9ao social, mesmo quando 

projetos avan9ados buscam a sua modifica9o 

Em 1905, Coutinho enviou um oficio ao Conselho Deliberativo da 

Sociedade "de叩edindo-se de pr界ssor das nossas aulas por ler de assumir o lugar 

de professor pガblico ". Este determinou agradecer "a Guedes Coutinho os servi9os 

prestados d instru9do da nossa classe"88. O novo emprego, porm, nao lhe impediu 

de exercer a fun9ao de inspetor das aulas nos coldgios da Uniao. Em 1909, ele 

recebeu um voto de louvor do referido Conselho pelo seu trabalho neste posto89. No 

mesmo ano, demitiu-se do cargo por ter sido eleito presidente da Unio90 

86 Em 11 de junho de 1905, o Conselho Deliberativo da Sociedade recebeu a proposta de criaao de 
uma aula mista i:inica que nao foi aprovada. Livro de Atas do Conselho Deliberativo, 1904-1909. p. 58 
(ASUO/CDI-L'FURG

).87 CORREA, Norma E. "Os libertrios e a educa do. . . ", op. cit
. , pp . 117- 118. Ver tambem os 

紗驚tos da Sociedade Uide 11/06/1905.聖驚讐穏 Cit.d。喰aparece onselho D撚窯竺舞器la. p. 58 

甘SUO/CDH/FURG).Ata de 10/01/1909. Id. ibid. p.p 】 87押一  iva oe i oivai iソUソ・  Livro ae Atas ao し  onseino L)elioerativo, i 9U9ー  iソzz. p. 4(Aさ  UUILU上ノr ultu). 
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Coutinho trabalhou como professor publico na cidade de Rio Grande e 

na vila de Sao Josd do Norte. O jornal "O J'einpa" noticiou diversas vezes, de 1906 a 

1911, a sua participa9ao como examinador nas provas realizadas pelos coldgios 

locais. Argia sobre‘ソeilura, escrita, andlise lxica, no戸es de geogr fia e dc 

hist6ria pdtria, aritm'tica aだ fraぐ6es decimai.c, sistema mdtrica e noぐ6es de 

geometria ''9l Pressup6e-se, portanto, que era professor unidocente. Em 1911, 

transferiu-se, juntamente com a sua segunda mulher, tamb6m professora p丘blica, 

para Jaguaro, "a pedido dos mesmos"92 

Este emprego foi o mais duradouro da vida de Coutinho. O seu 

necrolgio, publicado no jornal "Rio Grande ", informa que ele "exerceu, por largo 

espa9o de tempo, o m1agistdrio particular, tendo, posteriormente, sido nomeado 

professor p'blico estadual. Cargo em que veio a aposentar-se"93 No seu atestado de 

6bito, foi registrado como "professor aposentado" 

Embora faltem dados mais precisos,e possivel pensar que o cotidiano do 

"Coutinho-professor" era mais livre do que o do "Coutinho-operrio ". A primeira 

fun9ao lhe possibilitava um espa9o maior para a cria9ao, para os estudos, para a 

difusao dos seus ideais e, tambm, lhe conferia o reconhecimento da comunidade94 

Al6m disso, este emprego lhe garantiu tamb6m uma situa9乞o econ6mica mais 

segura; permitindo, inclusive, a sua aposentadoria na velhice. 

91 O TEMPO. Rio Grande. 05/12/1906. o. 2 
u itiviru. itio uranue, ui/i iii'i i. p. z. 

93 RIO GRANDE. Rio Grande, 25/01/1945. p. 2 
94 Talvez incentivado por estas possibilidades, Tacito Pires, militante socialista de Porto Alegre, 
tambem tomou-se professor p丘blico. O EXEMPLO. Porto Alegre. 01/01/1910. p. 3 
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O personagem atuou tambem como jornalista: tendo sido redator-chefe 

do "A Ra:1o" (1895): redator e proprietario do "Echo Operrio" (1896-1901); 

colaborador do "o Operrio" de Pelotas (1892); do "Democracia Social" (1893), 

do "O Operrio" de Rio Grande (1893 ou 1895), do "O Artista" (1900-1908?), do 

"A Regenera co" (1901), do "O Diaho"(1905), do "o Proletdrio" (1906), do "O 

Tempo" (1907), do "Didrio do Rio Grande" (1909), entre outros. Porm, esta 

atividade esteve associada prioritariamente com a sua militancia politica e apenas 

episodicamente representou uma fonte de sustento. Na maior parte das vezes, ao 

contr自rio, a manuten9ao destes peri6dicos, sobretudo do "Echo ", dependeu do 

auxilio financeiro de Coutinho. Assim, por exemplo, em 7 de agosto de 1898, ele 

censurou o agente de Porto Alegre que nao lhe enviou a quantia referente a s 

assinaturas da capital. Em consequ6ncia, afirmou que teve de pagar "do nosso 

bolsinho ao editor do jornal"95 

A independencia econ6mica em rela9ao ao jornalismo lhe permitiu 

igualmente uma maior liberdade na veicula9ao de suas opini6es. Assim, no artigo 

"Que autoridades!" declarou ser "livre de conscincia" e explicou: "ndo vivemos 

do Prnalismo e por isso ndo tememos o prejuたo das assinaturas: e mesmo que ndo 

pudessemos ganhar o nosso sustento e o da nossa famlia por outro meio, diramos α 

verdade pura e simples (..) "96 Em outro n丘mero, contudo, apontou para a 

necessidade destas assinaturas no sustento do jornal: "ndo queremos enriquecer (..) 

ユノ1.",L, -J一 ‘一ーー __1. l ー一‘ーーー  一  一1一 ‘一ー一L一一ー一ー二一ーー‘一 ‘ 一一一一一一一  一 	-7 	／  、 ,,97 '‘ し“)iL4 U《ノ ．ノUIm'''U(4.,1Uy"c ビル I (FIIiU U.NSIIUflI Para PUgar a sua ue.Jフesa （・・J 

95 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 07/08/1898. p. 4 
96 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 18/07/1899. p. 1 
97 ECHO OPERARIO. Rio Grande. 20/09/1896. p. 1 
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Alem disso, o personagem dizia nao ter ''a educa'd o precisa" para 

ocupar "pro/Icienlemenle o lugar de ' fornalisia". Exercia este papel, contudo, em 

nome da miss含o de "orientar o operariado" no rumo da "causa sacrossanla da 

noss"emallc ァα戸0 ''98nossa eniancipaao 

Au nica men9ao que encontrei nos documentos ao exercicio profissional 

do jornalismo por parte de Coutinho foi no processo-crime de um atentado sofrido 

pelo mesmo. Neste, a vitima d identificada como "redator do jornal 'Artista'''99 

Alem destes empregos, Coutinho fez bicos, tais como: dar aulas 

particulares; preparar pap6is para casamentos, "pelo preぐo mai.s' c6modo" e 

. 
"mandar vir obras sobre socialismo ou outro quaiquer ramo ae inslru9uo 	・  

Em 1899, publicou no "Echo" um anhncio oferecendo-se para 

"trabalhos de pena: contabilidade, etc"Neste, dizia estar "ocupado apenas das 9 

horas da manhd d s 3 da tarde"e, por isso, desejava "encontrar um trabalho decente 

onde empregue o tempo disponvel ". Acrescentava ainda que "(..) se em alguma 

localidade ‘わ estado oupra dele houver lugar para o mesmo se empregar, queiram 

escrever a esta redaぐdo explicando as con請ぐ6es,Porque o Pretendente abandonar 

o emprego que tem por outro mais rendoso"0' 

Enfim, sobretudo nos primeiros anos ap6s a chegada ao Brasil, Coutinho 

parece ter ocupado uma parte significativa do seu cotidiano na luta pela 

98 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 15/06/1899. p. 1 
99 Pくte nrncecso-crime encontra-se no APRGS一  no 773. maco 40. estante 41 
A atuacao de Coutinho como jornalista sera analisada com mais vagar no item 2.4 - A miiitancia. 

…としhO O1'tKAKIU. K1Oしranue, ioiuziioソo ・ p・什  
101 ECHO OPER RIO. Rio Grande. 13/08/1 899. p. 4 
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sobrevivencia. Esta podia determinar ate mesmo a sua transfer己ncia para outras 

localidades. 

Atravds dos "trabalhos de pena", como professor e jornalista, o 

personagem p6de aliar esta necessidade com a sua praxis social e poltica. Nos 

peri6dicos e nas salas de aula, Coutinho elaborava e divulgava id6ias sobre a 

sociedade em que vivia e sobre aquela construida em bases socialistas. Nas duas, o 

trabalho estava presente nao apenas como uma obriga9ao mas tamb6m enquanto um 

valor moral e social. 

Sidney Chaihoub, analisando o Rio de Janeiro da "belle po que ", mostra 

que a transi9ao para o capitalismo envolveu nao apenas altera96es na estrutura 

produtiva mas tamb6m a difusao de novos valores no cotidiano. Neste processo, que 

ocorreu no Brasil a partir das 自  ltimas decadas do s6culo XIX, a questao fundamental 

era a elabora9ao de uma nova ideologia do trabalho: "era necessdrio que o conceito 

de trabalho ganhasse unia valora戸o positiva にJ para impulsionar o pas にノ no 

sentido da constitui戸o de uma ordem social burguesa'’・  

Segundo o historiador, 

"O conceito de trabalho se erge, ento, no princpio regulador da 

sociedade, conceito este que aos poucos se reveste de uma roupagem 

dignificadora e civilizadora, valor supremo de uma sociedade que se queria 

ver assentada na expropria戸o absoluta do trabalhador direto, agente social 

este que, assim destituldo, deveria prazerosamente mercantilizar sua fora 

de trabalho - o d nico bem que lhe restava(．ず,1 02 

102 CHALHOUB, Sidney. "Trabalho, lar e botequim... ', op. cit., p. 29 
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As elites desejavam, entao, que a no9ao de trabalho, enquanto valor 

individual e social supremo, fosse internalizada pelas classes trabalhadoras. Para 

tanto, recorreram a diversos expedientes, tais como: a repressao da vadiagem, a 

premia9ao do born trabalhador, a associa9ao do trabalho com o progresso e a 

civili:aぐuio, etc. 

Tal ideologia encontrou ressonancia no discurso e na pr自tica do 

movimento oper自rio. Para analisar este processo mais amplo no caso especifico de 

Coutinho, tomei por base as reflex6es de Claudio H. M. Batalha desenvolvidas em 

um artigo sobre a identidade da classe operria no Brasil no periodo de 1880 a 

1920103 

Para o autor, "antes mesmo de articular um discurso de identidade em 

torno da no戸o de traba訪o, de produtor ou de classe, o proletariado tern uma 

identidade visvel, 'o勿etiva 二  decorrente de suas condiぐ6es de existncia"(p. 118) 

Ou seja, o fato dos operarios vivenciarem um cotidiano semelhante, marcado 

sobretudo pela pobreza, lhes conferiria uma identidade a priori, ainda que n豆o 

expressa formalmente. 

Esta parece ser a situa9ao do operariado no-grandino na d6cada de 1890: 

a carestia era um fato mas a identidade subjetiva ainda mostrava-se incipiente 

Coutinho fazia parte de uma "minoria com linguagem a ic"!ada"04 que tentava 

103 BATALHA, Claudio H. M. "Identidade da classe operria no Brasil (1880-1920): atipicidade ou 
legitimidade ". Revista Brasileira de Hist6ria. Sao Paulo. v. 12, n。  23/24, set. 1991/ago. 1992. Salvo 
indica9乞o em contrrio, todas as cita96es feitas nesta parte do trabalho foram extraidas do referido 
artigo. 
104 A expressao foi apropriada de Thompson. THOMPSON. E. P. "A formado... ", op. cii., p. 57. Ver 
tamb6m: JARDIM. Jorge L. P. "Comunicacdo e militincia... ", op. cii., p. 35 
Voltarei a explorar esta questao no item 2.3 - O estudo e a produ恒o intelectual 
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chamar a aten9ao dos trabalhadores para as causas de sua pobreza e arregiment自-los 

em torno da luta contra a explora9ao capitalista. Com  este intuito, valia-se de 

imagens do cotidiano operario a fim de sensibilizar os seus companheiros. Por 

exemplo, no conto "Um quadro da vida do operrio",l-se 

"Uma loja trrea, sem soalho, sem forro no teto, com uma d nica 

abertura que'a porta. A um canto, uma enxerga de lona e sobre ela 

envoltas em mseros trapos duas criancinhas definhadas, cadavricas, que 

acompanham com a vista febril pela fome todos os movimentos da mde, 

uma velha de 25 anos que mal parece poder ter foras para partir um 

pedaGo de p奇o negro e duro que tirou de sobre um tamborete que se v a 

um lado da porta"105 

Obviamente que o autor exagera no tom melodramtico. Contudo, esta 

representa9乞o literria deveria ter alguma vincula9ao com a vida cotidiana do 

proletariado local, possibilitando assim o estabelecimento de uma comunhdo de 

sentidos entre Coutinho e seus leitores106 

Batalha assinala, por6m, que "esses sinais da condiぐdo operria a partir 

de sua existencia mise厄ye! ndo a distinguem do conjunto das classes subalternas, 

dos pobres eni geral, em suma, das chamadas 'classes perigosas'"(Id. ibid.). Por 

isso, o movimento oper自rio buscou estabelecer esta distin9ao em torno da no9ao de 

trabalho:“がna! de contas o trabalho'um fator deprte legitima戸o social numa 

sociedade que nega qua勺uer legitimidade d s classes subalternas "(p. 120) 

105 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 07/08/1898. n. 3. 
1061、 	」 	 .. 	. 	, 	. -. 	;, i'esavento mostra que o toni nieloaraniarico e comum na literatura proouzicla e oivulgacla pelos 
operarios neste perodo. Diz a autora: "(...) certos contos so pungentes. dram1ldticos e exploram as 
comidi戸es de vida e de trabalho do proletariacわ  flO sentido de compor tragdias que lei功am o sabor 
de 'verdicas' ". PESAVENTO. Sandra J. "Os pobres... ', op. cit., p. 67 
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Neste sentido,e possivel encontrar, em diversos escritos de Coutinho, 

express6es que associam o trabalho a honra. Por exemplo: "filhos do trabalho e 

acostumados d vida honrosa que ele produ: (,) .h17, Em outro momento, ao pedir 

emprego pelas paginas do "Echo ", o personagem chegou a sobrepor o dever do 

trabalho 良  s suas id6ias socialistas: "No sejam obstdculo, ao.s pretendentes, a.s' suas 

crenぐas polticas e ' filosfIcas, pois ele [Coutinho] pertence a urna escola que exige 

dos homens' o fIel cumprimento dos seus deveres"108 

Esta busca da legitimidade pelo trabalho levou determinadas lideran9as 

e/ou institui96es oper自rias a exercer uma fun9ao disciplinadora sobre o conjunto dos 

trabalhadores. Guedes Coutinho, por exemplo, escreveu um artigo condenando o 

! , 」  , 一  109 A 戸  」  」  」  TI 」, ハーー」  」  1一 	一  一一  1 	-1 	1一一一！ー：一  」一  1...」  1 1.. . - ーー  
Vlじlo uojogo ・ 1-, J Oueuauじ  umao 、ノperana ouscou rじguiar o norario (10 0111141 りUじ  

funcionava nas suas dependencias, o que gerou protestos entre os assoc iados'o. O 

programa do Partido Socialista local propunha a cria9ao de "impostos progressivos 

sobre tavernas e戸bricas de bebidas alco6licas atd sua extin戸0"m,Ja o "Projeto 

de estai uto-regulainento" deste mesmo partido assinalava que seus membros 

deveriam ter "born comportamento"2 Portanto, as prticas que visavam a cria9o 

do born trabalhador, ordeiro e disciplinado, nao derivavam apenas de uma estrat6gia 

maquiavdlica da burguesia, mas de uma sdrie de dispositivos disseminados na 

sociedade"3 

107 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 30/10/1 898. p. 4 
ーECHO OPERRIO. Rio Grande. 13/08/1899. p. 4. 
109 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 18/07/1899. p. 1 

o ECHO OPERRIO. Rio Grande, 19/09/1897. pp. 3-4 
二」 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 11/09/1898. p・ p. 3-4 
'''Publicado no ECHO OPERARIO. Rio Grande, 22/01/1899. p. 3. 
113 Esta formula9ao 6 inspirada na "microfsica do poder" de Michel Foucault. Ao analisar a forma9o 
hist6rica das sociedades capitalistas, este autor mostrou que o poder disciplinar nao deriva apenas do 
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Deve-se salientar, contudo, que tal processo nao levou a uma absor9o 

purae simples, por parte dos operarios, dos valores burgueses. Estes u ltimos foram 

retrabaihados em fun9ao das realidades concretas e dos projetos politicos do 

operariado, isto mostra que o cotidiano, embora possua grande afinidade com 

aliena9ao, nao d um recept自culo passivo das representa96es e praticas dominantes 

Assim, por exemplo, as vivencias comuns e as experiencias de auxilio 

mtuo que pautavam a vida diria dos trabalhadores rio-grandinos neste perodo 

fizeram com que a no9ao de trabalho fosse apreendida enquanto atividade coletiva e 

no como uma via de ascensao individual. De acordo com Batalha, 

"Na valoriza戸o do trabalho feita pelo discurso dominante e naquela 

presente no discurso operrio, convm ressaltar que h白  aspectos que n百o 

podem ser omitidos, nem confundidos. No primeiro caso, o trabalho legitima 

socialmente o indivduo; no ll ltimo,6 o grupo ou o conjunto da classe que 

encontram sua prpria legitimidade" (Id. ibid.). 

Por este motivo, as express6es referentes ao trabalho presentes no 

discurso de Coutinho normalmente so formuladas no plural, denotando um sentido 

coletivo: 'Ilhos do trabalho ", "homens do trabalho" 114 

Al6m disso, neste est自gio inicial da industrializa9ao, pode-se perceber 

tamb6m "uma d tica do trabalho na deノ'esa do oficio e da qualidade do trabalho 

reali:ado por certas categorias artesanais ou de trabalhadores qual夢cados, que 

tamb動1-d claro 一 constitui urna tentativa de assegurar o mercado de trabalho にJ'' 

(Id. ibid.). Em artigo publicado no "Echo ", por exemplo, ressalta-se que 

Estado, mas que 6 exercido em rede, por uma articula9ao de dispositivos locais e especificos. Ver 
FOUCAULT, Michel. "Microfsica do poder ", op. cii. 
"4 Estas express6es, e outras similares, aparecem em v自rios textos de Coutinho. Ver, por exemplo. o 
artigo "Avante!". ECHO OPERARIO. Rio Grande, 20/09/1896. p. 2. 



"E preciso tamb6m que os oper rios se unam para protestarem 

contra a llberdade que os vendeiros tem de vender calado, porque esto 

sacrificando o ofcio e arruinando os oper rios sapateiros 

As lojas de fazendas tamb'm n白o devem ter alfaiataria, porque 

estragam o oficio e desgra9am os operrios' 15 

Coutinho, ex-alfaiate e, portanto, conhecedor de uma arte especifica, 

buscava resistir ao avan9o da grande industria que reduzia o artesao "d condiFdo de 

mero trabalhador braぐal ", perdendo assim a qualidade de "artista" (Id. ibid.) 

Esta defesa do bom trabalhador aparece tamb6m na importancia dada 

pelos socialistas rio-grandinos a "instru戸o geral e profissional gratuita"1 】 6 .】 6 Na 

biblioteca da Sociedade Uniao Operria, encontram-se diversos manuais 

profissionais que visavam a qualifica9ao dos operrios: "Mecnica" (1894), 

"Manual do operrio, fia戸o e tecelagem","Nomeclatura de caldeiras e mdquinas 

de vapor" (ambos de 1905), "Problemas de mdquinas" (1907), etc 7 

Enfim, como afirma Batalha, 

"(...) o que parece certo' que, a partir de determinado momento e, 

particularmente, para a勺umas categorias de trabalhadores, o trabalho 

exerce um peso fundamental na forma戸o da identidade de classe. Creio 

ser difcil encontrar exemplos, a partir de fins do s6culo XIX, de uma 

identidade de trabalhadores que n百o se estruture em torno do trabalho"い
プ2刀．  

Neste processo,6 na organiza9ao do operariado que se situa o ponto de 

ruptura entre a 6 tica burguesa do trabalho e a concep9ao sustentada pelos lideres 

n勺dibid 
116 "Programa mnimo" do Partido Socialista de Rio Grande publicado no ECHO OPERRIO. Rio 
Grande. 01/05/1898. tio. 2-3. Grifo meu. 

u acervo parciat aesta oioiioteca encontra-se no AさUUノしVflノr UKU. 

105 
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operarios. como Coutinho. Segundo Batalha: "se trabalhar para viver marca a 

condiぐdo operdria,d a alua cdo organi:adu que acaba por lhe conferir a Condiぐdo 

de classe de. firma mais evidente" (p. 122). Por isso, sao constantes os apelos feitos 

pelo personagem aos seus companheiros, em prol da arregimenta9ao e da 

combatividade de sua classe. 

Assim, o "Echo Operrio" de 19 de dezembro de 1897 noticiou uma 

conferencia de Guedes Coutinho, onde este tratou "da situa戸o do operariado neste 

estado e abrangeu outro.s Pon/os de interesse ciii que demonstrou a necessidade 

urgente que lemos de organi:a戸0" 18 

Em outro momento, utilizando-se de compara96es organicistas tipicas da 

epoca, escreveu: 

"H百  no organismo das sociedades, como no da esp6cie humana, um 

mロsculo que concentra todos os fios condutores da vida, e do qual as 

fun加es fisiolgicas so purificar o sangue para ressarcir o corpo das 

energias gastas na luta pela existncia. No organismo humano, chama-se 

cora戸o, e no das sociedades - unio"119 

Para Batalha, a identidade da classe oper自ria, ou de alguns setores que a 

comp6em, nao est自  vinculada apenas a sua organiza9ao: ela desponta em "toda e 

qua勺uer man弟s/agd o da aぐdo coletiva",Contudo,“にJ no a/o de criaぐdo da 

organi:a co se evidencia a vontade de estabelecer uma identidade coletiva "(p 

123). 

118 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 19/12/1 897. p. 4 
"9 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 29/01/1 899. p. 1 
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Como procurarei demonstrar no item 2.4 - A milit含ncia, Coutinho 

dedicou uma parte fundamental do seu dia-a-dia e de suas energias a tentativa de 

estabelecer uma identidade coletiva para o operariado gaucho (sobretudo nas cidades 

de Pelotas, Rio Grande e Jaguarao). Isto lhe possibilitou, por diversas vezes, 

transcender a imediatez das vivencias cotidianas. Neste momento, quero assinalar 

que, para ele, o trabalho adquiriu um sentido especifico quando articulado com a sua 

militancia: nao o de um valor burgus a servi9o da acumula9ao capitalista mas, ao 

contrrio, o de arma de luta contra a burguesia 

O ser trabalhador embasou a identidade de classe por ele elaborada, 

enquanto for9a de coesao interna do operariado e de alteridade em rela9ao aos 

patres. Neste sentido, ao criticar a sociedade capitalista, o autor afirmou que nesta 

se encontram "entes humanos que trabalham muito, nada tem e morrem de fome; 

ノ， 	, , 	 , . ,，  」～  ,,120 f・、ー  en9uanro 9ue outros naaa Ja:em, ruao Possuem e morrem ae ma:gestoes ・、ノU 

entao,“にJ temos a notar que na maioria dos casos,a rique:a ndo estd na mdo de 

homens que trabalhem e sim na mdo de ociosos que, pelas in勺uas leis da hist6ria, se 

』一  一  一一  I 一  1 工 ルrnaram neraezros aum rouoo jeito a comiviaaae （・・ソ  

Portanto, a identidade 6 estabelecida a partir de experiencias comuns 

(pobreza, fome e, sobretudo, o trabalho) e da oposi9ao para com um outro: os 

"ociosos ", que vivem na abundancia e "tudo possuem" 

O valor trabalho, tao importante no cotidiano de Coutinho, percorreu, 

assim, um caminho sinuoso. As elites procuraram dissemin-lo entre os grupos 

120 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1 899. p. 4 
121 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 30/07/1899. p. 1 
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populares a fim de adequa-los s exig6ncias impostas pela ordem capitalista. O 

personagem foi alvo deste processo mas tambem bebeu de outra fonte para construir 

a sua concep9ao positiva do trabalho: a teoria socialista, que conferia centralidade 

valorativa ao produtor direto. Articulado com outras experiencias de Coutinho 

(auxilio mtuo, defesa do oficio e militancia), o trabalho adquiriu um sentido 

especifico, embasando a identidade de classe por ele formulada e tornando-se um 

instrumento de crtica a burguesia, que havia contribuido, com outra finalidade, para 

a difusao de tal valor. Percebe-se, portanto, o potencial de resist己ncia do cotidianoa 

ordem estabelecida e de cria9ao de novos significados para os valores dominantes'22 

Coutinho buscou mostrar, inspirando-se no evolucionismo de Darwin, 

que o trabalho 6 uma "lei natural" e "imutdvel", elemento indissoci自vel da "luta 

pela vida’二 mas que "s6 tem valor quando にJ empregado na produ戸o deaなum 

objeto d til d humanidade"123 Esta finalidade dignificadora das atividades produtivas 

s6 se realizaria plenamente com o advento do socialismo. Nele, nao haveria a 

supressao do trabalho. Contudo, os homens se dedicariam aos seus oficios por um 

perodo menor, com mais liberdade e satisfa9o 

122 Esta reflexao parte dos estudos de Michel de Certeau sobre a vida cotidiana na sociedade de 
massas. O autor contesta o mito do consumidor passivo e demonstra que o consumo tambdm 6 uma 
forma de produ9ao. Tal interpreta9五o baseia-se na iddia de que as prticas do dia-a-dia tem uma l6gica 
especifica, de natureza "ttica ", caracterizada pela utiliza恒o criativa e, por vezes, subversiva que as 
pessoas comuns fazem dos produtos impostos pelas elites econ6micas e culturais: sao "truques 
espertos do 'fraco'no interior da ordem esiahelecida pelo7orte~ Ver: DE CERTEAU, Michel 
“刀ie practice.ブ’， op. cit., p. 40 e SCHMIDT, Benito B. "Prticas e tticas: Michel de Certean (re) 
inventa o cotidiano ". Biblos: Revista do Departamento de Biblioteconomia e Hist6ria. Rio 
Grande, FURG, n。  6, 1994. 
Acredito que a interpreta恒o de De Certeau pode ser estendida a outros momentos hist6ricos. No caso 

especifico por mim estudado, o valor trabalho vigente na sociedade burguesa foi apropriado por 
Coutinho de uma forma especifica. a partir de suas concep96es socialistas e de suas vivencias 
cotidianas. 
123 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 26/09/1897. p. 1 
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Alguns textos ilustram esta perspectiva. No "('ulecisnio ", por exemplo, 

pode-se ler que, na sociedade socialista, "as poucas horas de trabalho servirio inai5 

de distra'do do que de sacr?ficio'' 124 Em uma serie intitulada "Na sociedade 

fui ura ", Coutinho construiu uma ut6pica representa9きo da vida cotidjana ap6s a 

aboli9ao do capitalismo. No decorrer da narrativa, o autor descreve a visita de alguns 

personagens a uma fbrica: 

孤 simples inspe戸o do visitante6 suficiente para reconhecer que 

aque厄S oper rios 加dos s白o felizes, que n百o esto a trabalhar forados, 

que ndo ambicionam a hora do apito. Assim o fazem entender a alegria que 

se traduz em todos os rostos, as vozes alegres de alguns operrios que 

cantam, a familiaridade que existe entre eles"1 

Estas imagens contrastam duramente com as experiencias concretas de 

Coutinho. No cotidiano do personagem, o trabalho era sobretudo uma necessidade 

imposta pela ordem capitalista. Por isso, a luta pela vida ocupava uma parte 

significativa do seu dia-a-dia. Contudo, enquanto valor, o trabalho superou estes 

condicionamentos concretos e serviu como um referencial de conduta para ele e seus 

companheiros. Nas suas proje96es ut6picas, o valor trabalho ultrapassaria o trabalho 

necessidade, sobreviveria a este 自  ltimo e continuaria a vigorar na "sociedade 

futura ". Nela, porm, desapareceria a aliena9ao: os homens trabalhariam livres, 

felizes e por menos tempo126 

警COUTINHO, Ant6nio G. "Catecismo... ", op. cii., p. 28 
竺ECHO OPERARIO. Rio Grande, 06/03/1898. p. 3. 
126 Para Marx, o "reino da liberdade" s6 suplantaria o "reino da necessidade" quando o trabalho 
fosse abolido. Porm, Hannah Arendt mostra que esta questao nao foi bem resolvida pelo autor: "o 
戸to'que, em iodos os estgios de sua obra, ele define o homem como' animal lahorans7フara lev- 
ん dePOIS a lmla S（フciedade na qzid este Poder, o maior e maおんmロnodと iodos,戸 izao'necessrioー  
ルsi口ー”os a allglisliosa alterna!かロ  entre a escraviddo lmフdlm’ロ e a 励erdade imProdUI加α ’' 
ARENDT, Hannah. A condi恒o humana. Rio de Janeiro, Forense-Universitaria, 1987. p. 117 
Coutinho preferiu mostrar que. com  o advento do socialismo, o trabalho tomar-se-ia livre e fonte de 

satisfaao humana. 



2.3 - O estudo e a produ9ao intelectual 

Coutinho sempre manifestou uma intensa curiosidade intelectual. Era um 

devorador de livros, afoito por desvendar diferentes campos de conhecimento; 

voltando-se, sobretudo, para o estudo do socialismo. Assim, seus textos tinham como 

objetivos centrais a crtica da ordem burguesa, a identifica9ao das formas de 

combat-la e a elabora9ao e difusao de um projeto de sociedade socialista; 

preocupa96es, estas, balizadas pelas diretrizes da Segunda internacional (1889- 

1914). 

Pode-se dizer, entao, que o personagem pertenceu a uma das "minorias 

com linguagem articulada" do movimento oper自rio gacho. Estas englobavam os 

militantes mais ativos, os lideres e os que escreviam e editavam jornais. Tais 

minorias procuravam falar para e em nome da classe trabalhadora que, pela sua 

baixa politiza9ao nesta fase inicial da era industrial, nem sempre atendia a estes 

chamamentos sendo, por isso, necessrio refor9自-los contantemente 

Al6m disso, Coutinho esteve sintonizado com algumas das mais 

importantes correntes de pensamento da sua 6 poca: o evolucionismo, o positivismo, 

a antropologia criminal, o anarquismo, o espiritismo, entre outras. Em decorrencia, a 

produ9ao por ele elaborada revela aspectos significativos do clima intelectual 

daquele contexto 

Deve-se ressaltar ainda que o estudo e a cria9ao te6rica e literria no 

eram atividades dissociadas do dia-a-dia de Coutinho. Ao contrrio, as experi己ncias 

e incidentes da vida diaria serviam, muitas vezes, como pontos de partida para esta 

110 
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cria9ao que, num processo de feed-hack, repercutia no seu cotidiano. Por outro lado, 

o estudo tambdm lhe permitiu adquirir uma percep9ao mais ampla sobre a sociedade 

em que vivia, constituindo-se numa via de eleva9ao da cotidianidade 

Examinar tais quest6es e o objetivo desta se9o 

* 
	

* 
	

* 

Em Portugal, Coutinho estudou no col6gio de sua aldeia, "onde 

aprendeu o bastante Para servir de escrかaoPrivado de todos os habitantes da queル  

povoa戸  o_-inha " 127 Entretanto, parece n乞o ter entrado em contato com iddias 

socialistas antes da vinda para o Brasil. Neste sentido, deve-se considerar que a 

regiao de Tras-os-Montes, onde o personagem nasceu, era eminentemente rural, sem 

nenhuma mobiliza9ao operria significativa 

Sua inicia9ao na "sublime doutrina"28 provavelmente ocorreu, entao, 

atrav6s do relacionamento pessoal com alguns socialistas pelotenses, agrupados na 

Liga Operria (fundada em 1887) daquela cidade. Neste grupo, destacavam-se trs 

nomes: Guilherme Sauter, Alberto Ferreira Rodrigues e Joao Tolentino de Souza 

De acordo com Reverbel, Sauter era "o mais chegado aos meios 

operrios ". Os demais 

127 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 18/07/1899. p. 2 
12R Expressをo usada por Coutinho, referindo-se ao socialismo. Ver: ECHO OPERRIO. Rio Grande, 
26/09/1897. p. 1 



" (.0) eram beletristas municipais com participa9do bem conhecida na 

vida literria pelotense. O primeiro dirigiu o 'Almanaque Popular Brasileiro', 

ali editado pela Livraria Universal, de 1894 a 1908. 0 segundo tornou-se 

conhecido na cidade como poeta, tendo figurado, ao lado de Bandeira 

Renault e Alfredo Ferreira Rodrigues, na recoleta de poesias publicada e 

colocada 白  venda em benefcio de Lobo da Costa, quando o inditoso vate 

se encontrava加ternado como加digen旭  na Santa Casa de Pebtas, de onde 

fugiria ao encontro da morte"1 

Coutinho, recem-chegado ao Brasil, parece ter ficado fascinado com as 

id6ias propaladas por estes homens. O primeiro, de acordo com suas palavras, era 

um "(..) esprito dotado de uma perspicdcia e duma ilustra9do P 0UCO comun.r" e 

que "tratava as quest6es econ6micas como mestre e sabia discutir coin prザlcincia 

o socialismo cientffIco ". J自  Rodrigues foi caracterizado como "o mais perfeito 

arquivo humano do Brasil ". Porm, sua introdu9ao ao socialismo deveu-se 

sobretudo a influ6ncia de Tolentino de Souza, de quem se dizia discipulo 

Tolentino atuou como diretor-redator do jornal "O Operrio" (1892- 

1893), onde o personagem central desta hist6ria publicou seu primeiro trabalho, pelo 

menos dos que pude localizar: um "logogripho" 130 Este 丘  ltimo considerava seu 

mestre como "o operrio de mais profunda intuiぐdo sociolgica que lenho 

conhecido にJ'’, 

O triunvirado Sauter/Rodrigues/Tolentino de Souza editou o peri6dico 

"Democracia Social" (1893) com o qual Coutinho, ja morando em Rio Grande, 

colaborou de diversas formas: divulgando e colhendo assinaturas, enviando noticias 

129 REVERBEL. Carlos. "1893: presena de Marx eni jornal pelolense ". Correio do Povo. Porto 
A1egre. 29/08/1981. s/n. 
”、’O OPERARIO. Pelotas. 01/05/1892. p. 3. Logognt e uma especie de charada, de enigma a ser 
desvendado. 
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da cidade vizinha e, pelo menos, urn artigo: 'Avunie'"31. Posteriormente, referiu-se 

da seguinte maneira ao grupo de Pelotas: 

"Estes trs homens fizeram em 6 meses (de circula戸o do jornal] o 

que se podia desejar num meio to acanhado e atrasado como Pelotas, 

onde n百o houve fbrica que n百o fosse estudada e analisada; m白  a頭o 

pロblica que n百o fosse estigmatizada; vitima do trabalho que n百o fosse 

defendida a ponto de serem processados pelos pro prietrios de uma fbrica 

de calados, porque o pmal atacou fortemente a explora戸o por aqueles 

exercida sobre os oper rios 

Quando os frutos dos sacrifcios dos denodados companheiros se 

lam sazonando, atraindo a aten戸o do operariado, foi quando a sanha dos 

partidos em luta chegava d ferocidade [refere-se 白  Revolu戸o Federalista], 

no respeitando ningudm e por isso o jornal teve que desaparecer com a 

separa9百o dos redatores que fugiram ao servio militar. 

Desde essa 6 poca o operariado de Pelotas vive completamente 

indiferentea luta, sofrendo resignado a explora9百  o"1 

Em sua nova cidade, o personagem continuou buscando o 

aperfei9oamento cultural e politico. Para tanto, freqiientou por v自rios meses o 

"Lyceu Macic!" e professores particulares133. Alem disso, dedicava os momentos de 

folga, sobretudo as noites, ao estudo dos grandes te6ricos europeus do socialismo: 

"era assim que se encontrava muitas ve:es depois da meia-noite debruぐado sobre os 

livros ou escrevendo, firme no seu propsito de estudar sociologia, para conhecer o 

seus direitos e aprender a dけと1ldE~Ios" 134defende-los 

131 As referencias a colaboraao de Coutinho com o jornal so frequentes. Ver: DEMOCRACIA 
SOCIAL. Pelotas, 23/07/1893. p. 3; 06/08/1893, p. 4; 13/08/1893, p. 4, 10/09/1893, p. 4; 15/10/1893, 
p.4; 22/10/1893, p.p. 2 e 3; 05/11/1893, p. 3,26/11/1893, p. 2,03/12/1893, p. 2; 24/12/1893, p. 3 e 
31/12/1893. t,.o. 1. 2 e 3. 0 artiQo foi Dublicado em 30/07/1 893. t.1. 3-4. 
…As cita96es de Coutinflo sobre o しrupo at' ['ebObs toram extraidas (10 tLt-1U U1-'tKA1UU. c.io 
Grande, 23/01/1898. p. 2 
'"ECHO OPERARIO. Rio Grande, 25/09/1 898. p. 2. 
""ECHO OPERARIO. Rio Grande, 18/07/1899. p. 2. 
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Sua a nsia de aprender era tanta que, por vezes, parece ter adquirido um 

cardter de verdadeira compulsao: "teve sempre o叱ルito de n.o querer ser dos mais 

管iioranle5 んノ ’'e "teve sempre o vたlo de gastar 9uanlo Po請a em liVr().S9ue lla con? 

frenesi (.．ノ ’p135 

Esta atividade tamb6m era para ele motivo de grande satisfa9o 

"Na tarefa penosa que nos impusemos de explicar o que' o 

socialismo, temos achado desgostos bem amargos que nunca pensamos 

encontrar; mas maiores, muito maiores, s百o os prazeres que dia-a-dia 

sentimos 白  propordo que estudamos a sublime doutrina"1 

O estudo ocupava, entao, juntamente com a militancia, os momentos do 

seu cotidiano que poderiam ser dedicados ao lazer, ao descanso ou ao convivio 

familiar. Ele pr6prio reconheceu que nunca comparecia a festas, apesar de "ser s6cio 

de virias sociedades bailantes"37 Esta dedica9ao explica-se pelas varias fun96es 

que a busca do conhecimento desempenhava na sua vida: era uma missao, por vezes 

penosa, mas tamb6m uma fonte de prazer. Al6m disso, o personagem acreditava que 

tal atividade lhe conferia uma identidade especifica em rela9ao ao conjunto do 

operariado rio-grandino. Segundo suas palavras 

"No fomos dos felizes que tiveram por bero o capital (...) mas 

tivemos a felicidade de aproveitar, tanto quanto foi possivel, os nossos 

recursos intelectuais na leitura dos bons mestres socialistas e, graGas a 

esforos empregados por n6s no estudo da Questo Social, podemos, n百o 

com talento, porque embora o tenhamos 伽ods fia 白  parte), n百o o 

educamos convenientemente, mas ao menos com convic 白o e seguros de 

no errar - podemos, repetimos ainda, falar aos operrios com uma certa 

autoridade, prpria de quem tem gasto muitas horas de sono encostado 

'"ECHO OPERRIO. Rio Grande, 25/09/1898. p. 2 
136 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 26/09/1897. p. 1 
'37 1d. ibM 



modesta escrivaninha pedindo aos livros os conhecimentos necessdrios 

para bem explicar o que devemos fazer em nosso benefcio como classe 

eXploIa（拍" 38 

Percebe-se que o autor advoga, no inicio e no final do trecho, uma 

identidade com os seus leitores: a circunstancia de ambos nao terem por ber9o o 

capital e de fazerem parte da classe explorada. Contudo, nao deixa de ressaltar a sua 

diferen9a para com os outros oper自rios, construindo-se discursivamente como um 

lider, dotado da autoridade conferida pela "leitura dos bons mestres socialistas ", 

capaz de orientar os companheiros sobre o que deveriam fazer. Denominei este tipo 

de constru9ao de "alteridade na identidade"39 

O fato de Coutinho ter feito sua forma9ao ideol6gica no Brasil contrasta 

com um lugar-comum presente na historiografia do movimento operario brasileir&40 

e tambem ga丘cho'41: a tese do "imigrante radical ". Esta baseia-se na id6ia de que os 

imigrantes seriam os responsveis pela introdu9ao, entre n6s, das teorias que 

animavam o operariado europeu. Em rela9ao ao socialismo do final do sdculo XI く, 

mais especificamente, postula-se que o mesmo teria sido difundido no estado pelos 

teutos e seus descendentes'42 

Pelo menos no caso estudado, esta hip6tese nao foi confirmada 

Coutinho conheceu a doutrina socialista no Rio Grande do Sul, atrav6s da leitura e 

do relacionamento com o grupo de Pelotas. Neste 丘  ltimo, apenas o sobrenome 

"Sauter" pode indicar uma origem alema. J自  em rela9ao ao "Echo Operrio ", 

138 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 15/06/1899. p. 1 
139 SCHMIDT, Benito B. "Antnio 'Sem medo '... ", op. cit. 
'4 Ver, por exemplo: FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social. Sきo Paulo, DIFEL, 1976 
0.0. 32-33. 
」 4I Cito, entre outros: PETERSEN. Silvia R. F. "Origens do primeiro de maio... ". op. cit., p.p. 12-18 
142 PETERSEN, Silvia R. F. "A mulher na imprensa... ", op. cit., p. 83 
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segundo levantamento de Jardim, de um total de 19 nomes arrolados como redatores. 

colaboradores, correspondentes e agentes, apenas um sugere nacionalidade ou 

descendencia alema, tres italiana, um argentina e os demais nomes so luso- 

brasileiros. 

Portanto, a presente biografia respalda a interpreta戸o deste autor sobre 

os grupos socialistas do interior do estado no seculo passado. Para o historiador, 

"(...J 6 pouco provvel que tivessem sido influenciados pelos 

imigrantes alem百es, pelo menos a imprensa socialista foi obra de luso- 

brasileiros, que n百o 'trouxeram', no caso dos imigrantes, o sociafismo e sim 

aqui entraram em contato com estas idias vindas do exterior por fontes 

escritas ou talvez at mesmo por contatos pessoais"1 

Partindo deste back-ground de estudos, o personagem realizou uma 

grande produ9ao te6rica e liter自ria. Esta ser analisada a seguir, levando-se em conta 

trs variveis: as influencias recebidas e a reelabora9ao das mesmas pela pena de 

Coutinho, as principais oscila96es de seu pensamento e a rela9ao deste com a sua 

vida cotidiana. 

A produ9ao te6rica de Coutinho compreendeu, sobretudo, artigos 

veiculados nos mais diferentes peri6dicos do estado144. Nela, destaca-se o 

"Catecismo Socialista ", publicado como folhetim no "Echo" em 1898, e que, 

segundo Petersen, "provavelmente foi a primeira obra de teoria socialista produ:ida 

no Rio Grande do Sul'' 145. 

143 JARDIM, Jorge L. P. "Comunicado e mililncia... ", op. cii., pp. 183-184 
' 4 Ver lista de fontes no final desta disserta9ao 
I45 PETERSEN, Silvia R. F. Ant6nio Guedes Rodrigues Coutinho. Texto dat., p. 3 
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Ao citar os autores que influenciaram seu pensamento, o personagem 

elaborou uma lista que compreende socialistas alemes, italianos e franceses; alem 

de anarquistas e expoentes da antropologia criminal 

"Proudhon, Karl Marx, Bakounine, Lassa/e, Frederico En gels, 

Kropotkine, E. Lave/eye, De Greef, B. Ma/on, Colajannl Labriola, A. Lona, 

Letourneau, P La危勺ue, Ferrero, Max Nordau, Eliseu I花c/us, E/ias R6clus, 

Lombroso, Hector Denis, To/sto,, F. Turat A. Hamon, etc., etc., 

mentalidades de primeira ordem e autoridades em qualquer dos ramos da 

cincia a que se dedicam" 46 

O "etc., etc." que encerra a lista simboliza a abertura de Coutinho para 

as mais diferentes correntes de pensamento, que jam sendo incorporadas a medida 

que o mesmo desenvolvia seus estudos. Esta mdlange de autores aponta tamb6m para 

o "porre ideol うgico"47 que assaltou os militantes socialistas no Brasil na virada do 

s6culo XIX. Porm, segundo Batalha, tal socialismo d brasileira nao era 

fundamentalmente distinto do socialismo europeu vigente na 6 poca da Segunda 

Internacional, tambdm marcado por grande ecletismo'48 

Assim, o personagem, como muitos dos seus companheiros, professava 

um socialismo heterog6neo'49 ou difuso'50. Este fato era reconhecido pelo pr6prio 

Coutinho e parece ter perpassado toda a sua trajet6ria intelectual. Em 1899, ele 

一  」γ一一  一  一  一  ‘'/ ' aiirrnava」  （・・ノ somos （・・ノ neteroaoxos na ciencia e177 9uestao 	・ Yuasじ oii.o anos 

146 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 13/08/1899. p. 1 
‘→ IExpressao de MORAES FILHO, Evaristo. "A prolo-hist6ria do marxismo no Brasil ". In: REIS 
FILHO e outros. Hist6ria do marxismo no Brasil: o impacto das revolu'6es. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra. 1991. n. 37. 
'48 BATALHA, Claudio H. M. 'A dfiiso do marxismo... ", op. cii. Minha anlise do socialismo de 
Coutinho foi inspirada por este texto 
」 ”7 PETERSEN, Silvia R. F. "Origens do primeiro de maio... ", op. cii., p. 51 

ごPETERSEN, Silvia R・ F. "A mulher m imprensa・・・二 op・ αた p・ 84 
''IECHO OPERARIO. Rio (irande, 13/08/1899. p. 1. 
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depois, a avalia9ao nao era diferente '‘ん．ノ mllloA eclどtにos el・woluczonario. うこ  

Tal postura talvez possa ser creditada a sua ja mencionada a nsia de conhecimento, 

que lhe impulsionava a incorporar linhas te6ricas diferenciadas. A coerencia nao era 

buscada na adesao incondicional a uma tend6ncia socialista, mas na permanente luta 

pela transforma9ao social 

Neste panorama, a principal referencia eram as idias de Karl Marx 

Coutinho se refere a ele como o " (..) grande Carlos Marx, o maior talento 

econ6mico 凌,nosso sdculo, o mais sdbio e profundo soci6logo conhecido 'p153;, como 

o "eminente chefe ,,154 ou ainda como o "mestre exmio (...,, o ．ノundador do 

socialismo revoluciondrio にJ"155 Contudo,6 pouco provavel que tenha lido 

diretamente a sua obra, O contato com o pensamento marxista deve ter sido mediado 

por autores mais acessiveis e/ou por obras de vulgariza9ao, como as de Gabriel 

Deville, constantemente citadas no "Echo"156, Em 5 de setembro de 1897, este 

peri6dico noticiou a primeira tradu9ao para o idioma espanhol da "colossal obra do 

grande Karl Marx", "O Capital ", publicada em fasciculos pela "Biblioteca de 

Ciencias Sociais" de Madrid. O redator prontificava-se a "mandar vir as assinaturas 

que quiserem ,,157 Contudo, nao tenho condi96es de precisar quais passagens foram 

lidas, se 6 que foram, pelo personagem. Logo, apesar das constantes men96es feitas a 

152 0 TEMPO. Rio Grande, 23/05/1907. p. 1 
'53 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 05/09/1 897. p. 1 
's ECHO OPERARIO. Rio Grande, 26/09/1897. p. 1 
でECHO OPERARIO. Rio Grande, 20/03/1898. p. 1 
誉Ver, por exemplo: ECHO OPERRIO. Rio Grande, 19/12/1897. p. 1 
"IECHO OPERAR1O. Rio Grande, 05/09/1897. p. 4 
Esta tradu9ao foi feita por Juan B. Justo, um dos principais expoentes do socialismo na Argentina 

(ECHO OPERARIO. Rio Grande, 03/09/1899. p. 4.). Ver, sobre a questao: ADELMAN, Jeremy 
"Socialism and democracy l"Argentina in the age可the Second Internacional ". Hispanic American 
Historical Review, 72:2, 1992. 
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Marx. este u ltimo parece ter sido mais uma referencia ritual do que uma fonte direta 

de inspira9ao te6rica 

Outros autores influenciaram mais diretamente a produ9ao de Coutinho 

Entre eles, destaca-se o frances Benolt Malon que, segundo Batalha, elaborou 

"(...) um socialismo fortemente influenciado pelo positivismo e pela 

tradi 百o humanista francesa, que pretende englobar n百o apenas a lu加  
poltica e econ6mica (limita戸o que atribui ao socialismo marxista), mas 

todos os campos da atividade humana, como a cincia, a filosofia e a 

moral"1 

Para Malon, os socialistas tinham duas vias de a9ao possiveis: a via 

revolucion自ria e a via reformlista. A primeira s6 deveria ser usada em momentos 

especiais pois as explos6es violentas poderiam comprometer a luta pelo socialismo 

(a experiencia frustrada da Comuna de Pans norteava sua analise). A via reformista, 

por seu turno, precisava ser trilhada sempre, atravs de medidas como: estimulo 

permanente a organizaao do proletariado em cooperativas, sindicatos, etc.; luta por 

uma legisla9ao internacional do trabalho; cria9ao de inst合ncias de arbitragem dos 

conflitos entre capital e trabalho; busca da administra9ao estatal das institui96es de 

crdito, das estradas de ferro, das minas, dos canais e dos grandes estabelecimentos 

siderrgicos; e da administra9ao, pela municipalidade, dos transportes, do 

fornecimento de energia, do servi9o de h guas e das maiores casas comerciais. Tais 

reformas seriam alcan9adas atrav6s da conquista eleitoral da maioria parlamentar 

Nas palavras do socialista frances, 'se/amos revoluciondrios quando as 

circunstdncias o exigem e reformistas sempre "】 59 

158 BATALHA, Claudio H. M. "A d/,sio do marxismo... ", op. cit., p. 23 
159 ApudBATALHA. Claudio H. M. Id. ibid 
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O malonismo. tambem denominado de "co/clivismv ". teve uma 

penetra9ao limitada na Fran9a mas influenciou decisivamente os socialistas italianos, 

portugueses, argentinos e brasileiros. Entre os italianos, destaca-se Salvatore 

Ingegneros Napolitano, pai de Jos6 Ingegnieros (a grafia do nome foi alterada), que 

desempenhou um papel importante na organiza9ao do movimento oper自rio na 

Argentina. Este u ltimo mantinha uma correspondencia assidua com o redator do 

"Echo ", funcionando como uma especie de canal de difusao das ideias de Malon'60 

Coutinho reservou ao pensador frances um lugar destacado, ao lado de 

Marx, entre seus mestres. Dizia ele: " (..) optamos pela escola de Marx e Maloii 

にJ"161 e aconselhava a um opositor: "estude o socialismo cientfIco, analise fria e 

calmamente a colossal obra de Marx, Engels e B. Malon (J"162 Em l899, o 

"Echo" noticiou a edi9ao portuguesa, em fasciculos, da "monumental obra de 

Benolt Malon, o fundador do socialismo cientjflco ", "O socialismo integral ", e 

recomendou: "devem os operrios fa:er aquisi戸o dessa importante obra que d o 

evangelho do socialismo ,163' Tamb6m recebia de Paris a publica9ao "La Revue 

Socialiste ", fundada por Malon. 

160 0 "Echo" noticiava constantemente o recebimento de livros, folhetos, peri6dicos e revistas 
enviados por Ingegnieros (ver, por exemplo, ECHO OPER.ARIO. Rio Grande, 16/01/1898. p. 4 e 
06/11/1898. p. 4.. Ajdm disso, publicou o folhetim de sua autoria "One' o socialismo? ". traduzido 
peio proprio Coutmllo (a pnmeira parte que encontrei consta no ECHO OPERARIO. Rio ( 丁ande, 
05/09/1897. p.p. 3-4.), e trechos do seu livro "La mentira patriolica. El militarismo y la guerra" 
(ECHO OPERARIO. Rio Grande, 30/10/1898. p.p. 2-3; 06/11/1898. p.p. 2-3; 20/11/1898, p. 3; 
08/01/1899. P. 2 e 01/05/1901. p. 2. ), alm de v自rios outros artigos. Ingegnieros, por sua vez, em 
carta enviada ao jornal rio-grandino, dirigiu-se ao "meu amigo A. Guedes R. Continha" (ECHO 
OPERARTO. Rio Grande, 02/1 0/1 898. p.p. 1-2) 
161 ECHO OPER.RJO. Rio Grande, 17/10/1897. p. 2 
竺ECHO OPERARTO. Rio Grande, 07/11/1897. p. 2 
IoJ ECHO OPERRIO. Rio Grande. 22/01/1899. p. 4. 0 atributo de "fundador" normalmente era 
reservado a Marx. Ver BATALHA, Claudio H. M. "A d/liso do marxismo... ", op. cii., p. 24 
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A a9ao do Partido Social Democrata (SPD) na Alemanha tambdm 

inspirou o pensamento de Coutinho. Os progressos desta organiza9ao foram 

frequentemente salientados pelo "Echo" na coluna "I'ela Pdtria l Iniversul ". Nela, 

alguns personagens eram exaltados: Liebkenecht, Singer, Volimar e Bebei. Quando 

da prisao do primeiro, por exemplo, o peri6dico pronunciou-se da seguinte forma 

"N6s, na nossa pequene:, mandamos uml abraぐo de sぬdariedade ao destemido 

~ 
camPeao ao soczai ismo 	ー t atua9ao aos aemais miiitantes no paiiaiixciuo 41cIfl4U 

と・ ‘ 1 	一 	 t 」 	一一  , 一一  165 r 一一一 」 一 T、一‘一11一一  rol iguaimente acompannaua com entusiasmo ・ Degunuu iDaLallia, 

"Vrias razes podem ser evocadas para explicar a transforma戸o do 

SPD em partido modelo sob a Segunda Internacional, entre elas: o 危加 de 

ter sido o primeiro partido socialista de importncia a se consolidar, com a 

particularidade de nascer na p白tria do socialismo cientfico; sua 

ascendncia sobre a classe operria e a cria戸o de um movimento sindical 

e outras 加stifui6es oper rias sob sua 加flu6ncia; seus constan旭S 

progressos eIeitorais" 66 

Coutinho tamb6m tomou alguns socialistas franceses como modelos a 

serem seguidos. Nesta perspectiva, Jean Jaurs foi descrito da seguinte forma 

"Forte, atarracado, barbudo, cabe/udo, vermelha9o, todo e/e 

gestos, nervos, atividade. A sua voz abaritonada ouve-se em toda a sala [do 

Parlamento francs]. Os murros que d na na tribuna seriam capazes de 

abater um toiro. Muito talento e muita fora" 67 

Ou sei a, este militante sintetizava, inclusive pelos seus tra9os fisicos, 

uma s6rie de elementos que deveriam caracterizar o bom socialista: for9a, energia, 

empolga9ao, virilidade e talento. 

164 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 25/12/1897. p. 2 
16 ' Ver, por exemplo: ECHO OPERRIO. Rio Grande,13/02/1898. p. 2 e 20/02/1898. p. 2 
'66 BATALHA, Claudio H. M. "A difuso do maixismo... ', op. cii., p. 21 
167 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 13/03/1 898. p. 2 



122 

Ainda no rol das influencias, e preciso considerar que o personagem, 

talvez devido a s suas liga96es familiares, mantinha-se sintonizado com o movimento 

oper自rio em Portugal. A maior parte dos artigos transcritos pelo "Echo" de 

peri6dicos estrangeiros foi extraida de publica96es lusas, dentre as quais destacam- 

Se: "A Federaぐdo"(Lisboa), "A Vo: do Proletdrio ","A Lu:如（加erdrio ''e "Echo 

Socialista" (todos do Porto). Os autores portugueses mais citados eram Ladislau 

Batalha e Heliodoro Salgado. Coutinho tambem recebia livros da terra natal o que 

explica a sua alegria quando da cria9ao do sistema de vales-postais entre o Brasil e 

aquele pais: 

" Gra9as a Deus, vamos n6s tamb6m poder mandar buscar algumas 

obras socialistas que h白  um ano desejamos possuir, mas que por falta de 

meios de transporte 声em grande Onus, porque com ele, h' sempre) nunca 

conseguimos. At que enfim (.) 168 

Apesar das diferen9as existentes entre estas tendencias - o coletivismo 

maloniano, a social-democracia-alema, o socialismo franc6s e o portugues ー,e 

possivel destacar uma caracterstica comum a todas elas: a postura reformista, que 

reivindicava a aboli9ao do capitalismo atrav6s da tomada do poder politico pela via 

eleitoral. Outros posicionamentos tambem perpassavam as diversas correntes do 

socialismo eutopeu, tais como: o anti-clericalismo, o anti-militarismo e a postura 

universalista. 

Coutinho fez uma leitura pr6pria destas vertentes, mediada pelas suas 

experiencias cotidianas concretas. Como ressaltam Petersen e Lucas, as ideias 

168 ECHO oPEtR1o. Rio Grande, 28/08/1898. P. 3. A maior parte dos livros existentes na 
Biblioteca da Sociedade Unio Oper自ria d composta de edi96es portuguesas, o que faz supor a 
existncia de um fluxo editorial considervel daquele pais para Rio Grande 



123 

socialistas ",iao eram inmortadas mnecanicamnenle e 1..．ノ soかeram um processo) de 

reelabora戸o por operrios de urna sociedade urhano-indusirM C0fl20) U nOSSa, COil? 

caractersticas tdo diferentes da europdia ,,169 Tal fato ajuda a explicar determinadas 

oscila96es presentes na produ9ao te6rica do personagem. A primeira e aquela que se 

verifica entre cientificismo e religiosidade 

O sdculo passado foi marcado pela utopia do progresso ininterrupto, 

possibilitado pelo desenvolvimento tecnol6gico continuo. A ciencia despontava 

como o farol que poderia guiar os povos no rumo do enriquecimento, da liberdade e 

da felicidade. Segundo Pesavento, "(..) o s'culo XIX foi o s'culo das mdquinas, da 

inova96es, das descobertas, da celebraぐdo do esp加to cient夢co que pra capa: de 

domar asprgas da nature:a e p6-las a serviぐo da civili:a9do"170 

No mesmo perodo, morando numa cidade que se industrializava 

rapidamente, Coutinho sentiu os influxos destas representa96es. Ao fazer, em 1899, 

uma avalia9ao da centuria que findava, afirmou: "aproxima-se o fim do sdculo 

de:enove, sdculo de mecdnica e de vapor, sdculo de maraw仇α．、 em4フendas nas 

cincias e nas indstrias e, principalmente, na arte da guerra"17 l Tal aprecia9ao 

confirma a id6ia da historiadora antes citada, para quem '(..) o homem das cidades 

wa, no seu cotidiano, as condiぐ6es concretas de sua exis厄ncia serem transノormadas 

169 PETERSEN, Silvia R. F. e LUCAS, Maria E. "Antologia... ', op. cit. p. 30 
170 PESAVENTO, Sandra J. "Trabalhadores e mquinas: representa6es do progressぴ  '.Anos 90: 
Revista do Curso de P6s-Gradua恒o em Hist6ria. Porto Alegre, IJFRGS, n。  2. maio de 1994. p 
166. 
171 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/01/1899. p. 1 
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Pelos flOVOS inventos, Peん SW苫imento renova山‘た indquinas,Pelas suiアreenたnle.s 

de、coberIa、  e avanfos da cI -ncIa'' 172descobertas e UVUflOS da ciencia 

Estas ideias foram incorporadas por Coutinho na sua produ9ao te6rica 

Por exemplo, a ciencia era por ele definida como a "(...) alavanca universal que tudo 

funde e reconstri a seu bel pra:er, ndo tendo em vista sendo o elevarnento da 

espdcie humana da qual escrava e senhora ao mesmo tempo"173 ou como o "Deus 

如progresso"74 

Ja a maquina era vista como. facilitadora das tarefas produtivas, desde 

que utilizada em beneficio da coletividade. Tal percep9ao fica clara quando o autor 

descreve, em sua proje9ao ut6pica da "sociedade do futuro ", a visita dos 

personagens a uma fbrica de tecidos: 

" Foram d urdido onde muito gostaram da forma pouco trabalhosa 

porque aquele seivio ' feito depois da aplica戸o do d ltimo aparelho que 

n百o deixa o fio enredar-se, facilitando assim a tarefa do o但anista da 

urdio e ainda mais a do tecedor que tudo era massada para ele com 

ma9arocas, teias, fios, etc. n175 

Portanto, com o advento do socialismo, os novos inventos facilitariam a 

dura vida dos tecel6es, que ele conhecia bem de perto 

Neste contexto, onde a cren9a no progresso e nos poderes ilimitados da 

ciencia era hegem6nica, Coutinho, como muitos dos seus contemporneos, procurou 

justificar suas concep96es politicas a partir do crit6rio da cientificidade. Assim, a 

obra de Marx, "O Capital ", foi caracterizada como um "colossal monumento da 

172 PESAVENTO, Sandra J. "Trabalhadores e mquinas... ', op. cii., p. 165 
173 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 17/10/1897. p. 2 
174 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 07/11/1897. p. 2 
' ECHO OPERRIO. Rio Grande. 20/02/1898. p. 1 



125 

cincia ( ノ ”176 e, varios anos depois, o personagem afirmou que o socialismo era 

orientado pelas "leis dIentグcas da hist6ria"77 

Na mesma e poca, diversas teorias tentaram explicar a natureza, a 

sociedade e o homem a luz do novo espfrilo cient'fIco 

O frances Auguste Comte, fundador do positivismo, pretendeu mostrar 

que as ideias avan9am linearmente por tres estgios: o teol6gico, quando os 

fen6menos sao explicados pela vontade dos deuses; o metafisico, quando as 

explica96es baseiam-se em formula96es abstratas e o positivo ou cientifico, quando, 

atravs da observa9ao empirica precisa, seria possivel determinar com exatidAo as 

motiva96es, regularidades e consequencias dos fatos sociais 

Charles Darwin, no seu "Origem das espcies" (1859), formulou uma 

explica9ao detalhada e fartamente documentada da forma e do processo da evolu9o 

atrav6s da sele9乞o natural ou da preserva9ao das ra9as favorecidas na luta pela vida. 

Herbert Spencer, por seu turno, defendeu a aplica9ao da teoria evolucionista em 

todos os campos do conhecimento, inclusive na anlise da sociedade. Esta 

concep9ao e conhecida como "darwinismo social" 

No a mbito da criminologia, a perspectiva cientificista tamb6m exerceu 

um papel determinante. Os italianos Cesare Lombroso e Enrico Fern, entre outros, 

tentaram implantar uma viso cient (fIca do crime. Por esta, seria possivel descobrir, 

176 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 26/09/1897. p. 1 
'" O TEMPO. Rio Grande, 23/05/1907. p. 1 
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atravs de determinadas caractersticas fisicas, as tendencias criminosas dos 

t 	・  ！」 	一‘ 一  一  一 	 ‘ 	 1 	」 i」 ‘ 178 
nomicivas antes mesmo que cometessem aigum ueiito 

Participando deste clima intelectual, Coutinho realizou uma apropria9o 

cientificista, evolucionista e positivista do socialismo. Em seus textos e possivel 

perceber, com maior ou menor intensidade, a influencia de tais teorias 

No acervo da Biblioteca da Sociedade Unio Oper自ria, encontram-se 

algumas obras positivistas: o "catecismo Positivista" de Comte (em edi9ao de 

1895); "As 妥  ltimas concepぐ6es de Augusto Comte" de R. T. Mendes (editada em 

1898) e "A questdo da vacina ", do Dr. Baqueira Leal, esta ltima publicada pela 

Igreja Positivista do Brasil do Rio de Janeiro em 1904. Nao tenho condi96es de saber 

se Coutinlio leu estes livros. Em sua coluna no jornal "O Artista ", ele afirmou: "No 

にJ tenho a戸licidade de conhecer as obras do genial pensador [Comte], sendo por 

resumos muito insuficientes に  )"179. O certo 6 que o militante declarou, em diversos 

momentos, assentar seu pensamento "(...) na lgica dos fatos e de acordo com os 

princ加los戸ルSがcos da cincia positiva にJ"180 

Dedicou tambdm um artigo a discussao das proposi96es do autor francs 

Neste, reconhecia a "penetrante sabedoria" do "grande arquiteto do sistema 

positivista ". Porm, criticava a sua formula9ao a respeito das bases da sociedade 

industrial, "dando-lhe o carter orgnico dos grandes corpos de ex'rcito, bem 

disciplinados e por isso obedecendo cega e passivamente d vo: de comando, que 

178 Sobre estas teorias, ver: DARMON, Pierre. M'dicos e assassinos na "Belle Epoque": a 
medicaliza恒o do crime. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991; DTJRANT, Will. A filosofia de Herbert 
Spencer. Rio de Janeiro, Ediouro, sd e RIBEIRO Jr., Joao. O que' positivismo. Sao Paulo, 
Brasiliense, 1987. 
179 0 ARTISTA. Rio Grande, 10/03/1900. p. 1 
IoUECHO OPERARIO. Rio Grande, 13/03/1898. p. 1. 

にJ ,,180 
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nes.sい CUSO.S 5cria a I'Oニ da razdo representada no.c's()i-dissanl ’ ー Siァerzore.".o 

autor afirmava que Comte "deixou-se seduzir pela sua pr伽ria criaぐdo e por isso 

ndo tinha mais olhos pqra ver-lhe os defeiio.s''.De acordo com o primeiro, 

"Como p6de ele acreditar que a humanidade pudesse ser feliz sendo 

escrava? Pois ndo' a liberdade o supremo bem e por ela se tem batido a 

humanidade desde que houve quem lhe pusesse pelas. 

Queremos sim o grande ex6rcito das indstrias, mas com a 

propriedade coletiva, com a unio livre, de leis impostas, com administra戸o 

voluntria e sem domnio de esp6cie alguma"181 

Enfim, mesmo criticando pontos significativos do pensamento comteano, 

Coutinho acabou assumindo o termo positivista, e suas varia96es, para acentuar o 

carter l6gico, cientfico e racional do socialismo. Segundo ele, a razao era "o 1l nico 

orientador dos povos neste fim de sdculo de positivismo"182 Al6m disso, embora 

reconhecesse o teor burgus desta teona, nao deixava de admirar seus adeptos: 

"Decididamente a escola de Comte tem muitos grandes homens e d inegvel que so 

eles os 妥  nicos que merecem confianぐa ao povo, dentro do sistema burgus"183 Em 

outro momento, chegou a afirmar que o pensador franc6s "(..) concebeu um sistema 

sociolgico que hoje mesmo ainda d seguido pelos prprios socialistas cient伊cos 

como meio de transi戸o para o coletivismo "; e acrescentou: "O socialismo (..) nada 

mais'do que o sistema de Comie G/rげormado e ampliado de acordo com os 

progressos da humanidade"84 

'8' ECHO OPERRIO. Rio Grande, 30/07/1899. p. 1 
182 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 15/10/1899. p. 1 
183 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 29/10/1899. pp. 2-3 
】 84 O ARTISTA. Rio Grande, 10/03/1900. p. 1. Grifo meu. 
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O evolucionismo, por sua vez, orientou as interpreta96es do personagem 

sobre a sociedade e a hist6ria. Em diversos artigos, o mesmo procurou demonstrar 

que, ao contrario do que afirmavam alguns crticos burgueses, "o socialismo ndo s6 

ndo d contrriod lei da luta pela vida, como veio just夢cd-la emルcc da cincia e da 

economia poltica ". Contudo, segundo ele, no sistema capitalista, esta "lei imutdvel 

e invencvel" adquiria um carter "egosta" e "deprimente ", pois nao revertia em 

beneficio da coletividade mas exciusivamente de alguns poucos individuos: "Que 

nos Imporia o trabalho‘んm capitalista que trabalha num projeto onde o seu capital 

individual se possa centuplicar? ". A luta pela vida precisava ser "digna, em abono 

do individuo e da coletividade: que os homens lutem mas que trabalhem em alguma 

coisa de interesse coletivo ". Isso nao significava negar as diferen9as individuais, 

mas acentuar que estas n乞o deveriam conduzir a explora9ao de uns sobre os outros: 

aOs homens sero sempre uns mais aptos que os outros, n百o 

admitimos uma tboa rasa como o sup6em os nossos enfatuados 

advers白rios; queremos que cada um receba conforme as suas aptides, 

mas que n百o seja preciso o menos apto trabalhar para o que o' mais. 

Estes pelo seu talento sero os mais bem retribuIdos, e aqueles 

como base da luta, procuraro equiparar-se-lhes. Eis o que 6 a luta pela 

vida, princpio racional e logicamente sustentado pelos socialistas"85 

A proposta politica de Coutinho, que defendia uma transi9ao gradual 

para o socialismo atrav6s de reformas sucessivas, tamb6m era justificada pela teoria 

evolucionista. De acordo com suas palavras: 

"No (...) desejamos por meio da dinamite ou nitroglicerina arrasar o 

que hd para construir de novo, mas sim apilcando d s leis evolutivas, que 

'85 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 26/09/1897. p. 1 



auxiliaremos com a cincia, reformas transitrias para pouco a pouco 

conseguirmos a transforma戸o前86 

Ou seja: assim como, segundo Darwin, a natureza nao se modifica aos 

saltos, tamb6m a sociedade deveria evoluir lentamente atd a forma mais perfeita de 

organiza9ao: o socialismo 

Nos textos de Coutinho, o pensamento evolucionista aparece 

frequentemente mesclado com as propostas da antropologia criminal. Este fato 

provavelmente se deve a influencia das iddias de Darwin e de Spencer no movimento 

socialista italiano, do qual faziam parte, entre outros, Cesare Lombroso e Enrico 

Fern. O ja citado Jose Ingegnieros era enminologista e foi o principal divulgador das 

propostas de Lombroso na Amdrica Latina. Por seu interm6dio, chegou a s maos de 

Coutinho a edi9ao argentina da obra "Socialismo e Sciencia Positiva. Darwin- 

Spencer-Marx" de Enrique (sic) Ferni'87. Nele, o autor italiano afirmava 

' 

' 
I 

"Da,winista e Spenceriano convencido, proponho-me provar como o 

socialismo marxista - o d nico que tem m6todo e valor cientificamente 

positivo, e por isso mesmo o ロ  nico que agora inspira e dirige com unidade 

aos socialistas democratas de todo o mundo civil ー  n百o 6 sen百o o 

complemento prtico e fecundo na vida social dessa moderna revolu o 

cientfica, preparada nos sdculos passados pela renovaG白o italiana do 

m'todo experimental em todos os ramos do saber humano, e executada e 

disciplinada em nossos dias pelas obras de Darwin e Spencer" 

Coutinho traduziu este texto do espanhol e publicou-o como folhetim no 

"Echo ". Em uma nota, salientou a importancia da obra, ressaltando que "o seu autor 

durn dos mais c'lebres criminalistas italianos, soci6logo eminente e deputado ao 

186 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 3 1/10/1897. p. 1 
187 0 envio desta obra foi noticiado pelo ECHO OPERARIO. Rio Grande, 18/01/1898. p. 4 
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parlalflefll() italiano". Justificando a sua divulga9ao em portugus, afirmou: "o que 

戸Ca 凌lo 'Peゆllamente "P庇ado ao nasm Paム,onde a、 con請ぐ6e.s・ quer 

econ6,nicas quer polticas, mui/o se asse,nclham, e onde a burguesia, apesar de 

menos ativa e laboriosa, comunga as mesmas idias da burguesia argentina"188 

Em outro texto, reafirmando esta leitura do evolucionismo mediada pela 

antropologia criminal, assinalou: "(..) n6s estamos com (..) Fernl, Lombroso, etc. 

que veem nas teorias de Darwin o mnaispe予ito caminho para o socialismo ,189 

Enfim, o personagem misturou nos seus escritos as influencias de Marx, 

Comte, Darwin, Spencer, Lombroso, Fern, entre outros. Esta aparente confuso 

te6rica guardava, na verdade, uma grande coerncia com os padres de 

conhecimento do seculo XIX: todas as correntes referidas buscavam desvendar 

racionalmente a l6gica da natureza, da sociedade, do crime e do homem, 

preferencialmente atravds da observa9ao empirica. A questo da cientificidade 

balizava tais teorias que se esfor9avam por romper com as explica96es teol6gicas, 

abstratas e metafisicas. Coutinho, sentado em sua modesta escrivaninha, mantinha-se 

sintonizado com este clima intelectual, atrav6s de contatos pessoais e da leitura de 

livros, pen6dicos e folhetos. Simultaneamente, buscava explicar os incidentes que 

presenciava no seu cotidiano a luz destas idias. Por exemplo, ao noticiar um furto 

igs FERRI, Enrique. Socialismo e Sciencia positiva. Darwin-Spencer-Marx. Rio Grande, Echo 
Oper自rio, 1898. As primeiras p自ginas foram publicadas no ECHO OPERARIO. Rio Grande, 
02/10/1898. p.p. 3-4. As cita96es foram extraidas das pginas 9, 4, 6 e 7 do folhetim, respectivamente 
A fil6sofa Hannah Arendt tambdm assinala as semeihancas existentes entre as id6ias de Marx e as de 

Darwin: ー  1 notcn'el que a filosofia do trabalho de Marx tenha comc:aiao com as teorias aa evoiuao 
e do desenvolvimento que floresceram no sculo XIX一 aevoluぐdo natural de""l processo vital nico 
α partir das formas mais rudimentares de v減1orgnica at α aparifdo do animal humano, e o 
desenvolvimento hist うrico de um processo vital da humanidade como um todo. Engels logo percebeu 
esta coincidncia, e chamava Marx de 'o Darw加da hist6ria”二 ARENDT, Hannah. "A condiぐdo...”, 
op. cit., p.p. 128-9. 
'oy ECHO OPERARIO. Rio Grande, 28/08/1898. p. 1. 



131 

ocorrido na ind立stria Rheingantz, afirmou que houve apenas um criminoso "se 

adm1itirm1os Corno base de estudo as modernas descobertas da C厄nclu 

antropol6gica " 190 Portanto, o estudo fornecia ao personagem uma chave de leitura 

para o seu dia-a-dia 

Contudo, mesmo buscando uma legitimidade cientifica para o 

socialismo, Coutinho utilizava-se frequentemente de met自foras religiosas e de um 

tom messianico para falar desta doutrina. Por exemplo: "O Socialismo d a religido 

Por exceたncia da humanidade,d o Para永o terrestre,d o termo da escravido,d α 

igualdade perante a natureza" 19t ; ou ento, "(..) o Socialismo d a religo do Bem e 

如Belo (..)"192 

Aos te6ricos e militantes socialistas tamb6m eram atribuIdos poderes 

transcendentes. Numa nota alusiva aos quinze anos do falecimento de Karl Marx, o 

personagem fez uma especie de invoca9ao ao seu mestre: "Que o seu esp frito guie a 

nossa pena e as nossas obras, para que os nossos esノoros possam ser teisd s 

classes trabalhadoras que ele tanto amoU" l93, O socialista francs Jaurs, por sua 

vez, foi definido como um ap6stolo: "Glria aos ap6stolos do socialismo, aqueles 

que como Jaurs sabem honrar a sua causa! ,,194 Em 1907, ao protestar contra a 

condena9ao do jornalista republicano espanhol Nackens a quinze anos de prisao, 

afirmou sobre este: "Esp frito de uma cultura superior, alma de anjo e cora戸o de 

ap6stolo (.ノ ,195 

190 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 13108/1899. p. 2 
19' ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1898. p. 2 
192 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 05/07/1899. p. 1 
193 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 20/03/1 898. p. 1 
194 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 27/03/1898. p. 1 
'9' O TEMPO. Rio Grande, 18/06/1907. p. 2. 

192 
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Para ele, os termos religiao e razao eram compativeis, como se pode 

observar na seguinte frase: "0 socialismo ser a religido do futuro, porque ele a 

justi9a, a ra:o e o direito ,l96 Este transito entre cientificismo e religiosidade no 

era incomum para a 6 poca. O pr6prio Comte elaborou, no final de sua vida, uma 

Religido da Humanidade que se pretendia natural, racional, cientifica e 

exciusivamente humana'97 

Nao me foi possivel descobrir se o personagem teve uma forma9o 

religiosa em Portugal, pais de fortes tradi96es cat6licas. Contudo, em seus artigos, 

eram frequentes os ataques a Igreja e ao clero. Segundo ele, na "sociedade do 

futuro",'ndo precisaremos de igrejas para estupidamenle irmos a elas perder 

tempo curvados e gen叩exos ante uma figura que os especuladores imaginaram 

para dolo‘ ノ ”nem dos‘なacerdotes ‘ ノ， essa espdcie de parasitas‘ ノ ”A postura 

anti-clerical - comum aos movimentos socialistas do perodo - nao lhe impedia de 

nutrir uma profunda admiraao por Jesus Cristo: "O Socialismo por si a religio 

mais bela queノamais teve a humanidade, porque nenhuma se funda em bases mais 

moralizadoras, nenhuma cumpre tanto as mdximas do glorioso mdrtir~cr岱IO ,,198Crzsto 

A oscila9o entre ciencia e religiao encontrou sua sintese no espiritismo 

de Allan Kardec, ao qual Coutinho aderiu no final do s6culo XIX. Nao pude precisar 

a data exata desta conversをo. Por6m, como ja mencionei ao analisar sua vida 

familiar, este fato deve estar relacionado com o trauma causado pelo falecimento da 

196 EcHo OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1 899. P. 3. 
197 Alem disso, este tom religioso podia ter uma fun9ao persuasiva. Ainai, como questiona-se '..nraruei, 
"(...) qua! teria sido o destino de um marxismo destitudo de lodo apelo projetico e ae roaa visa9 
mess面zica, reduzido exciusivamente aos dados de um sistema colタituai了 ae 讐準‘OU() U ' 
anlise? ". In: GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias politicas. S豆o Paulo, companma nas Letras, 

1987. p.p. 11-12 
198 COUTINHO, Ant6nio G. "Catecismo... ", op. cit., p.p. 40-41 
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filha Aurora, em 18 de outubro de 1898. Antes disso, o personagem normalmente 

mantinha uma postura crtica para com a doutrina kardecista 

Por exemplo, em fevereiro deste mesmo ano, o "Echo ", num artigo 

denominado "Prodgios assombrosos ", transcreveu a comunica9ao espirita recebida 

em 2 de agosto de 1898 pelo m6dium A. Angelo Torteroli no circulo "ConciliaFdo' 

do Rio de Janeiro. Uma phgina depois, o redator advertia: 

" Por cedermos a um pedido, transcrevemos hoje o artigo (...) acima; 

mas o jornal nada tem de solidrio com princpios estranhos d sua doutrina 

E uma aprecia戸o individual que pode chamar a aten戸o dos 

estudiosos, sem que em nada possa prejudicaras nossas idias"99 

Em novembro, verificou-se uma mudan9a de posi9ao: o mesmo 

peri6dico noticiou a participa9ao de Coutinho na diretoria eleita do "Grupo Allan 

Kardec ", no posto de exortador200. No ano seguinte, tomou-se secretario desta 

associaao201. Tamb6m foi colaborador do jornal espirita local "A Regenera戸o ", 

sur郡do em l900202surgido em 1900 

Em 1899, na j自  referida apreciaao sobre o s6culo que findava, o 

personagem afirmou que este "(..) comecou com o povo bestializado pelo 

materialismo 戸roz e sanguindrio, e pelo cetismo de Voltaire・ e terminou deixando- 

nosむportas do Espiritismo que'ultra-religioso, e confiantes noル(uro pregado 

por Allan Kardec'J''203 

199 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 27/02/1898. p.p. 2 e 4. 
200 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 27/11/1898. p. 4. 
201 OPINIAO PjBLICA. Pelotas, 21/11/1899. 
202 Localizei dois exemplares deste jornal: A REGENERAAO. Rio Grande, 01/04/1901 e 
01/05/1902. 
203 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 0 1/01/1899. p. 1. 

にJ ,,203 



134 

Portanto, na sua adesao ao espiritismo, conjugam-se o individual e o 

contextual, o cotidiano e o nao-cotidiano. Por um lado, uma "exceぐdo cotidiana" (a 

morte da filha) levou-lhe a buscar consolo na cren9a da imortalidade da alma; por 

outro, o clima intelectual da 6 poca era propicio a mescla entre religio e cincia 

Afinal, o espiritismo, embora "ultra-religioso ", tamb6m se pretendia, segundo o 

pr6prio Coutinho, uma "cincia da alma"204 

Al6m disso, o personagem compartilhava com Kardec o seu anti- 

clericalismo. Assim, ao referir-se a este ltimo, afirmou que o mesmo era uma "(..) 

alma votada ao sacrlficio para salvar a humanidade do caos tenebroso em que a 

atirara uma seita ambiciosa que s6 visa interesses materiais"205 

Na visao de Coutinho, socialismo e espiritismo poderiam ter ainda outros 

pontos em comum: a perspectiva evolucionista e a id6ia de fraternidade. Pela 

primeira, pode-se pensar que, enquanto Darwin teorizou sobre a evolu 乞o das 

esp6cies e Marx sobre a das sociedades, Kardec teria postulado a evolu9乞o do 

espirito. Em rela9ao a fraternidade, ja foi visto que, neste momento, a id6ia de 

auxilio mutuo vicejava no seio da classe oper自ria gacha. Portanto, nao6 de se 

estranhar que o personagem tenha louvado o fundador do espiritismo pelo seu 

"verdadeiro amor ao pr6ximo" e pela "prtica da sublime caridade"206 

204 Nas palavras do personagem: " a cincia que, com as suas mi/formas de anlise e observa o, 
esthoル αノirmmzdo a existencia doe罪フinto que sobrevive a marenia e Provuu‘ノ I.)(【ノ・ U びMU (.4U 
Doutrina tin;応e-se como conseq泥nci lgica da peグeiぐdo universal ~ A KWtINtKA AU・ Ido 

Grande, 01/04/1901. p.p. 1-2. 
20勺‘iib涙  
2061d ibid. 
Em um artigo t,ublicado n' "O Artista ", de 1900, Coutinho ja havia afirmado sua postura em favor do 
"verdadeiro amor ao prximo" "H um ditado entre os crentes na imortalidade que diz: 'a 
Hci山de no'deste mundo',mas叩esar da sua sincem crena, estes・ como os materialistas・ tm? 
dever de esforcar-se por tornar a511dpassagem por este vale de lgrimas, o mais agnadvelpossvel 
Ora, eu, que perten9o aos primeiros, fao judo quanto em mim cabe por cumprir com esse dever, no 
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Enfim, para explicar este aspecto tao significativo do cotidiano de 

Coutinho - a religiosidade ー  foi preciso recorrer ao contexto, visto aqui como um 

"campo de possibilidades ". A morte da filha, acontecimento de cunho privado, 

gerou necessidades que foram supridas pela sua conversao a uma religiao. Esta no 

poderia ser qualquer religiao, mas aquela que melhor se adequasse a s teorias por ele 

defendidas. O kardecismo cumpriu essa fun9ao devido a algumas de suas 

caractersticas: o cientificismo, o anti-clericalismo, a perspectiva evolucionista e a 

defesa da fraternidade207. Neste ponto, penso que se comprova a id6ia de que, no 

cotidiano, existe um constante burlar das fronteiras entre o publico e o privado 

As fontes consultadas nao permitem saber se Coutinho continuou 

professando o espiritismo at6 a sua morte em 1945. Em 1909, o personagem, numa 

longa polemica travada pelas pginas dos jornais "Dirio do Rio Grande" e "O 

Tempo ", discutiu com Clovis Dael sobre a existncia de Deus. S6 localizei os artigos 

deste u ltimo, que acusa "Grac" de ateismo. Dad, certamente um defensor da 

doutrina espirita, comparou, utilizando-se de um verso de Victor Hugo, seu "ilustre 

めpara comigo como para com os outros embora muitos声lguem que'asneira o no ser egoista 
1.)" (0 ARTISTA. Rio Grande. 07/03/1900. p. 1.). 
207 Estas caractersticas talvez expliquem a difus豆o do espiritismo entre as lideran9as operarias das mais 
diversas correntes. Por exemplo: Abilio de Nequete, um dos fundadores do Partido Comunista 
Brasileiro e ativo militante do movimento oper自rio gacho, abraou o espiritismo aos 25 anos de idade, 
em 1913. Chegou, inclusive, a elaborar uma doutrina prpria, o "evidentismo ": "espiritismo sem 
religiosidade nem charlatanismo" (ROSITO, Renata Irene Haas. O pensamento poltico de Abiio 
de Ne4iuete. Porto Alegre, Trabalho de bacharelado em Ciencias Sociais, 1972). Maria Lacerda de 
Moura, anarquista que atuou no Rio de Janeiro e em So Paulo na segunda e terceira d6cadas do 
s6culo XX, tamb'm aderiu ao espiritismo. Segundo Leite, "a confluencia de co?n'icf6es 
espiritualistas. com  participado ma6nica e prticas esotricas, ocorreu entre anarquistas 雪
ふersas tendncias (..)"(I二EITh, Miriam L. Moreira. 'Maria Lacerda de Moura e o anarquismo" 
In: PRADO, Antonio Arnoni (org). Libertrios no Brasil: mem6rias, lutas, cultura. S豆o Paulo, 
Brasiliense, 1986. p. 83). Em Rio Grande, Rodolfo Jos6 Gomes, amigo particular deCoutinho・  que 
concorreu veIo Partido Socialista aos cargos ae conseineiro t iろ  Y5) e mienuenLe i. iブ  uui 1uuIuLdpaI“・  
tamb6m participava da diretoria do "Grupo Allan Kardeビ“(O1llNiA9 YU卑JIF今・ ．担9讐・  
21/11/1899). A biblioteca da Sociedade Unio Operria desta cidade, segundo o relat6rio de 1903, 
recebia o jornal "A Regenerafdo" em sua mesa de leitura. "Relatrio da Sociedade Unio 
Operria... ", op. cit., p. 19 
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antagonista" a uma "semente (..) renegando o semeador" ja que "atribui a origem 

do universo, sua conserva9do eルnomenalidade em gerala leis にJ absolutamente 

prtuitas にJ""Grac ルたーnos do acaso onipotente, mas acaso signヂca apenas 

ignorncia da causalidade de戸n6menos inexplicados"Cita tamb6m um trecho da 

argumenta9ao de Coutinho: "A humanidade (..) apaixona-se pelo mistdrio, adora-o, 

epo川ue Deus d para ela um enigma, o incompreensvel, sente-se dominada por ele 

J / 1" 208 
e e copaニ de tudo Pam continuar a wver enganaaa （・・ノ  

Por estes trechos, pode-se deduzir que "Grac" abandonou o espiritismo 

em favor de uma postura materialista. Nao encontrei, contudo, outras referencias a 

tal fato. 

Ap6s a morte do personagem, seu filho Nibo doou a Sociedade Uniao 

Operria quatro cole96es de peri6dicos que haviam pertencido ao pai: os socialistas 

"Democracia Social ", "A Razo" e "Echo Operrio ", e o espirita 

"Regeneraぐdo ,209 A preserva9ao destes jornais por Coutinho talvez seja um indicio 

do afeto que o mesmo dedicou tanto a militancia quanto ao espiritismo at6 o final de 

sua vida. 

A oscila9ao entre reforma e revolu9ao tamb6m esta presente no 

pensamento de Coutinho210. Neste aspecto, as influencias do coletivismo de BenoIt 

208 O TEMPO. Rio Grande, 02/02/1909. P. 2; 03/02/1909. P. 2; 05/02/1909. p. 2; 06/02/1909. p. 2; 
08/02/1909. n. 2 e 20/02/1909. o. 1. As citac6es foram retiradas do segundo e do ltimo artigos. 
209 Carta de Nibo G. Coutinho ao Presidente da Sociedade Uni言o Operria, 29/01/1945. Documento 
no catalogado. ASUO/CDH/FURG. 
210 Sobre a presen9a destes paradigmas no movimento oper自rio e socialista internacionais do final do 
s6culo XIX e incios do XX, ver GARCIA, Marco Aurlio. 'Reforma e revolu戸o/reforma ou 
revoludo (discusso de um paradigma) ".Revista Brasileira de Histria: Reforma e Revoんco, op. 
dL 



137 

Malon e das teorias evolucionistas mesclaram-se com a admira9ao do personagem 

pelo SPD, para determinar a sua adesao a uma estrat6gia reformista de 

transforma9ao da sociedade 

Assim, por exemplo, ao debater com o jornalista Manfredo Silveira do 

"Didrio do Rio Grande" sobre a "questdo social ", declarou 

"Permita-nos S. S. que lhe digamos que ignora o que 6 o socialismo 

tal qual o pregam os mestres e que nenhum socialista deseja a sua 

imediata realiza9百  o, por serem muito amigos do operariado e porque 

prezam os seus ideais o que assim n百o seria se desejassem atir-los numa 

revolu o na qual seriam vencidos, porque o poder da burguesia' muito 

ainda e o mais bem armado. 

S.S. ignora absolutamente a marcha do socialismo, e ainda mais, os 

programas que defendem os socialistas nos diversos parlamentos onde tm 

assento, que 6 todo transitrio e moderado'211 

J自  em 1901, num texto comemorativo ao dia do trabalho, perebe-se a 

influencia das teorias de Darwin e Spencer. Nele, afirmava-se que: "Sabenos que a 

natureza ndo d saltos e que ser peた evoん9do que hdo de fazer-se as 

 

grandes 

,， 	一一 	一 	, 	， 	ノ 	、 ,2 12 
reJbrmas necessdrias d transformaCa o economica aos povos （・・プ  i 

 

Esta percep9ao te6rica orientou a militancia do personagem. Como 

mostrarei no item 2.4, Coutinho teve uma participa9o significativa na vida politica 

de Rio Grande, fundando o Partido Socialista local em 1898, recomendando 

candidatos ou candidatando-se ele mesmo a vereador em 1900. Tais a6es 

baseavam-se na id6ia de que: "(...) o socialismo tem forcosamente que principiar 

211 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 31/10/1897. p. 2 
212 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1901. p. 1 
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peノa conquista do poder poi加co para assim chegar ao terreno das reformas 

econ6micas, alvo das nossas aspira96es reivindicadoras" 213, Os socialistas, ap6s 

chegarem ao poder, deveriam lutar pela melhoria das condi96es de vida do 

operariado, atrav6s de reformas sucessivas, tais como: jornada de oito horas de 

trabalho, aumento do sal自rio, cria9ao de escolas publicas, constru9ao de habita96es 

higienicas, etc 

No "Projeto de estatutoーregulamento do Partido Socialista"da cidade・  

nota-se, claramente, a influencia do pensamento de Malon. Nele, prescrevia-se, 

como um dos objetivos centrais: "procurar organizar em todos os pontos onde as 

ndo hajam, agrupaぐ6 es de classes que defendam os princpios coletivistas" 214 

A postura de Coutinho em defesa de uma transi9ao gradual para a 

sociedade socialista adequava-se aos preceitos do socialismo europeu vigente na 

virada do s6culo XIX. Este, segundo Batalha, 

"(...) havia adotado a organiza戸o em partido poltico e a busca da 

conquista do poder pela via eleitoral dentro de uma estratgia gradualista, 

como resultado da derrota da experincia inssurrecional da Comuna de 

Paris, ainda que a intensidade desse gradualismo pudesse variar, por 

exemplo no caso francs, da modera戸o dos possibilistas ao radicallsmo - 

pelo menos no discurso - dos guesdistas'215 

A estrat6gia reformista partia da id6ia de que o povo nao estava 

habilitado para a revoluao, devido ao seu baixo nivel cultural. Os militantes mais 

esclarecidos deveriam, portanto, prepar-lo para a luta contra a burguesia. A ja 

mencionada no9乞o de alteridade na identidade pode ser til para expressar esta 

213 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 20/02/1898. p. 1 
214 Transcrito no ECHO OPERRIO. Rio Grande, 22/01/1 899. p. 3. Grifo meu 
215 BATALHA, Claudio H. M. "A d/i,so do marxismo... ", op. cit., p. 14. 
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assimetria entre os lideres operarios que sabem e a massa dos trabalhadores que deve 

ser orientada. Por vezes, tal distintin9ao era formulada em termos fraternais. Por 

exemplo: no "Catecismo ", Coutinho assinalava a necessidade de se "(...) criar 

centros de palestras e conferncias socialistas, onde [os oper自rios] vo ouvir a 

palavra amiga e verdadeira dos companheiros mais educados‘ ノ ’' 216 

Em outros momentos, contudo, seu discurso assumia um tom 

francamente autorit自rio: 

"O que n6s entendemos por verdadeira luta' a instru戸o do povo, 

fazendo-o ver claramen旭 a mistifica9百o absoluta de加do o existen旭, 厄晒ー  
lo por caminho seguro d compreenso de seus direitos, obrig-lo a 

raciocinar, a conhecer por si as causas produtoras dos males que o afligem, 

concit手lo ao estudo, 白  an白lise e observa戸o de tudo quanto tem rela9百o 

com a vida das sociedades e dos indivduos'217 

O personagem acreditava-se incumbido desta tarefa: conduzir, concitar, 

obrigar o povo a lutar pelos seus interesses. Este ltimo, desconhecendo a missdo 

histrica que lhe estava reservada, precisava seguir passivamente a orientaao dos 

"companheiros mais educados ". Afinal, eram poucos os "operirios altivos e dignos 

que estejam dispostos dんta" 2i8 

Al6m disso, Coutinho ressaltava a necessidade de se organizar o 

operariado em associa96es de classe, baseadas na "resistencia aos caprichos dos 

patr6es ()"2l9 Neste sentido, numa reuniao com os funcion自rios grevistas da 

216 COUTINHO, Ant6nio G. "Catecismo... ", op. cit., p. 4 
217 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1901. p. 1 
218 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 19/12/1897. p. 1 
219 COUTINHO, Ant6nio G. "Catecismo... ", op. cit., p. 3. 

にJ" 216 
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fbrica Italo-Brasileira em 1897, Coutinho dissertou "sobre as vantagens da unido e 

as conseq泥ncias da ind弟renぐa dos operrios para corn as associa戸es' 220 

Sintetizando: no pensamento de Coutinho, como no da maioria dos 

socialistas da 6 poca, destacavam-se tres instrumentos para a transforma9ao da 

sociedade capitalista: a luta politica atrav6s da cria9ao de um partido, o 

desenvolvimento cultural do trabalhador e a arregimentaao associativa221. Contudo, 

tais estrat6gias reformistas nao excluiam a perspectiva da revolu9ao. Esta seria o 

ponto final do combate, resultando das resistencias interpostas pela burguesia ao 

advento do socialismo: "o que poderia resultar da resistncia da burguesia s6 se 

Pode tradu:ir Por uma revoluぐdo violenta onde ndo se Pode duvidar que o vencido 

seria a burguesia, po川ue a maisノraca, embora pare9a o contrrio"Afinal, esta 

ltima depende do trabalho do proletariado que constitui a maioria da popula9o 

%.j 6 verdade que ela'rica, fern tudo quanto parece preciso para 

ser forte e invencIvel; mas esquecem que essa riqueza s6 o 6 enquanto tem 

operrios a quem explorar (...); esquecem, enfim, que os burgueses corn 

todos os seus ex6rcitos de defensores s百o uma minoria ridicula a par do 

colossal ex'rcito dos explorados, e que em caso de revoludo ser cada 

um to forte como a conscincia, to terrvel como ajustia' 22 

As teorias evolucionistas foram novamente invocadas para justificar o 

ponto de vista do autor, que se definia como um "socialista revoluciondrio"223 e 

como um "revoluciondrio convicto"224 Neste sentido, segundo ele, tanto a natureza 

como a sociedade passavam, obrigatoriamente, por perodos de transforma96es 

220 ECHO OPERRIO. Rio Giande, 26/09/1897. p.p. 2-3 
221 PETERSEN, Silvia R. F. e LUCAS, Maria E. "Antologia... ", op. cii., p. 61 
m COTJTINHO, Ant6nio G. "Catecismo...",op・ cii., p・ p・ 9-10 
223 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 17/10/1897. p. 2 
224 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1899. p. 2. 
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revolucion自rias, necessrias para o prosseguimento da evolu9ao da vida e da hist6ria 

Nas palavras do personagem, 

"(...) as leis da histria (...) nos provam em todas as suas p台ginas que 

a evolu戸o foi sempre auxiliada eficazmente pelas revolu戸es sem as quais 

no se produziriam to rapidamente as grandes transforma加es sociais・  

A histria, a grande mestra, ensina-nos a ter confianGa nas 

revolu戸es, porque s百o elas que maior lugar ocupam na vida dos povos que 

lhes devem a sua liberdade relativa. 

Sempre a revolu戸o tem antecedido a evolu戸o, porque esta era 

provocada por aquela"225 

Em outro momento, Coutinho afirmou que a emergencia de uma 

revolu9ao no Brasil seria tamb6m conseqencia das nossas caractersticas inatas de 

povo latino. Tal interpreta9ao ajustava-se com as id6ias dlent fIcas tao em voga na 

virada do s6culo XIX, que buscavam analisar a sociedade a partir de crit6rios raciais 

e geogrficos (sobretudo climticos). De acordo com sua viso, 

"N6s achamos muitod til a ttica (reformista] dos alem百es e seria esta 

a por n6s adotada se o nosso povo tivesse a calma precisa para esperar; 

mas como o genio fogoso da nossa raGa n百o lhe permite esperar que o 

povo se eduque convenientemente, optamos pela escola de Marx e Malon 

como meio, e pregamos desde j a luta em todo o terreno at que pelo 

poder poltico possamos aniquilar a fora armada e preparar o povo para 

pela fora conseguir o fim」'2 

鴛EC聖op黙熱？ Rio Grande, 07り  1/1897. p. 2 ーECHO OPERARLO. Rio Grande, 17/10/1 897. p. 2. 
Neste ponto, a inspira 乞o de Coutinho parece vir novamente das idias de Jos6 Ingegnieros. No j自  

citado folhetim "Que' o socialism11o? ", o h ltimo defende a existncia de duas "escolas" socialistas: a 
"anglo-saxnica" (reformista) e a "latina" (revolucionria). Na opinio de Ingegnieros, "a ado 
revoんcioniガa deve vir, e quem a provocar no sero os socialistas seno os atuais detentores dos 
みells sociais 9tie se(4フoro energicamenた diran啄irma o‘えlPrりprieたdb 加‘ガ1庇Iualdos meわSdb 
produ9do eni propriedade coletiva ". INGEGNIEROS, Jose. Que' o socialismo? Rio Grande, Echo 



142 

Portanto, reforma e revolu9ao nao eram vistas pelo personagem como 

processos mutuamente exciudentes. Muitas vezes, uma mesma teona, como o 

evolucionismo, podia justificar a necessidade de transforma96es graduais ou de 

rupturas violentas. A e nfase em cada um dos p6los dependia das inten96es ou, at 

mesmo, do estado emocional de Coutinho. Por exemplo, ao comentar que, na 

sociedade capitalista, os que roubam para comer sao considerados ladres, enquanto 

que os verdadeiros exploradores (os burgueses) sao chamados de "cavalheiros" e de 

"homens de bem ", o autor bradou num i mpeto de raiva: "Ao fogo coin tal sociedade! 

月o jbgo I,,227Ao fogo. 

Na maior parte das vezes, contudo, a revoluao era vista como o 

momento culminante de uma trajet6ria evolutiva, ao longo da qual os oper自rios 

desenvolveriam sua consci6ncia de classe e sua capacidade de organizaao e onde, 

pela via eleitoral, se fariam conquistas graduais em prol dos trabalhadores. Em um 

artigo denominado "A Revolu9do Social: como a entendem os socialistas”・ o 

personagem sintetizou seu pensamento sobre o assunto 

佐  muito provvel, mais ainda certo, que o assento burgues n百o 

declinar como um velho centen白rio que inclina a cabe9a e com um leve 

suspiro acaba a vida para a qual o seu organismo n百o era mais suficien旭, 

porm os tiros e o sangue n百o sero mais que o epis6dio final de n百o 

demasiado e trgico relevo e lutuosa importncia. 

A verdadeira revolu戸o socialista n百o 6 aquela que se combatia pelas 

ruas para dominar a espasm6dica agonia de uma sociedade moribunda, 
porm6 a incruenta guerra que se faz hora por hora, dia por dia com a 

conquista dos indivduos e das massas 白  f que hoje n百o est to distante 

do seu zenith. 

Operrio, 1897. pp. 67-68. Qualquer semelhan9a com o posicionamento de Coutinho noe mera 
coincid6ncia. 
227 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 07/08/1898. p. 4 



A revolu戸o socialista6 aquela que se faz com os livros, com os 

jornais, com os discursos pロblicos, dom6sticos, familiares, com o assiduo 

descarnar da podrido onde est en gastada a sociedade moderna;6 uma 

revolu戸o calma, digna, segura, que quando esteja cumprida, constitulda a 

efetua戸o indestrutlvel dos ideais que a moveram e fecundaram sem ter 

(como sucede com as revolu戸es precipitadas e impulsivas) rea加es 

vitoriosas. 

A revolu戸o socialista tem por arma principal o voto' 28 

Esta tensao entre reforma e revolu9ao repercutiu tamb6m em outra 

oscilaao presente na produ9ao te6rica de Coutinho, a 丘  ltima que pretendo analisar 

sua postura em rela9ao ao anarquismo 

A atitude do personagem para com as idias libertarias variou da 

hostilidade a simpatia, da crtica a solidariedade. 

Em 1898, o redator do "Echo" criticou duramente o militante Benjamin 

Motta que havia se declarado "socialista libertdrio ". De acordo com o primeiro, 

" (...) admira-nos que o ilustre mo9o Sr. Benjamim Motta, que h' 

poucos dias aceitava a candidatura 白  deputa戸o apresentada pelos 

republicanos e socialistas de Sdo Paulo, venha em to curto espa9o de 

tempo declarar-se inimigo da polItica que ' segundo os princpios 

anrquicos o maior absurdo do sociallsmo" 

O autor aproveitou a ocasiao para ridicularizar o termo libertrio: "o 

qualfIcativo de libertrio ' usado pelo anarquismo para atenuar a md impresso 

produzida peんPalavra sob cwa bandeira se tem comet泳） tantas asneiras, que 

1 	-1 	-1 	-1 	-1 	-1 	-1 	/ 	、  ,,229 
conneceinos （・・J 

228 Id ibid p. 1 
229 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 20/02/1898. p. 3. 
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Motta, em artigos publicados no jornal paulistano "O Rebate ", havia 

caracterizado o sistema social defendido pelos socialistas como "autoritrio ", ja que 

estes propunham a tomada do poder politico pelos "representantes do povo" 

Segundo ele,"‘ ノ a delega9do dessa autoridade [politica] num qua勺uer indivduo' 

reconhecer neた S14Perioridade e,‘ァsoルcto',reconhecer-se incaPa: de saber-se 

凌rgir e governar”. 

Coutinho refutou estas crticas, reafirmando a desigualdade entre os 

homens e ressaltando a necessidade que os menos capazes tem de serem dingidos 

pelos mais ilustrados: 

" (...) o reconhecimento da superioridade no nosso semelhante prova 

a capacidade moral dos que assim o reconhecem. 

Os homens individualmente podem ser muito capazes de se dirigir e 

governar; mas coletivamente, h百o de sempre precisar de algum que reuna 

em si a vontade de todos os membros da coletividade; o que' preciso 
que esta seja a mais pequena possIvel para que assim seja facilitada a 

execu戸o da vontade de todos' 3。  

Em outros momentos, sua postura autoritria foi explicitada de forma 

ainda mais contundente・ ‘羊ノノulgamos necessdria a direcdo das massas por aqueles 

que prem cajフαzes de dir著 -las"231. Ou ento: "o povo quer por enquanto quem o 

凄rua 

230 ECHO OPER RIO. Rio Grande, 07/08/1 898. p. 1. 
231 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 23/01/1 898. p. 3 
232 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 25/09/1898. p. 1 

にJ ,,232 
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Para ele, as propostas anarquistas iam de encontro a "realidade da 

cidncia"233 e a s "leis do progresso que sdo fatais e inequvocas ". Por isso, eram 

consideradas como ut6picas, "prprias de bons coraぐ6es, mas de pssimos 

socI6Iogos,234sociologos 

Contudo, mesmo com tais ressalvas, o personagem procurava conhecer 

os principios libert自rios e mantinha rela96es pessoais com alguns anarquistas. Em 

um artigo, afirmou: "(..) ndo somos anarquistas nem concordamos coin as suas 

teorias desorganizadoras; mas temos alguns amigos particulares que o sdo [e] lemos 

lido alguma coisa [das] teorias de Bakounine, Krclフotkine, Rclus・ l Grave・ llamon・  

Mlkte, Mlktesta e outrosにJ ,,235 

Al6m disso, o "Echo" recebia jornais236 e publicava artigos de 

pensadores desta corrente, como o romancista Tolstoi e o ge6grafo R6clus237. O 

peri6dico tamb6m solidarizou-se com os anarquistas franceses, quando da eclosao de 

um tumulto em Paris em 1899. Nesta ocasio, os militante libert自rios foram 

qualificados de “にJ her6icos戸ihos do trabalho α quem devemos veneraぐdo e 

re3peito, pois lhes devemos o que de mais elevado tem o esp加lo humano - o amord 

emancりフa戸0,,238 

Este posicionamento ambiguo em rela9ao ao anarquismo pode ser 

explicado por uma questao conjuntural. Na virada do s6culo XIX, ainda nao havia 

233 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 07/08/1898. p. 1 
234 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 24/07/1 898. p. 2 
235 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 25/09/1 898. p. 1 
236 0 "Echo" noticiou. Dor exemplo, o recebimento do peri6dico "O Industrial', publicado em 

Taboleiro Grande gelo anarquista mineiro Avelino F6scolo (ECHO O1'tKAK1O, K1O (jaflUe. 
18/07/1899. n. 4' e dos jornais "anrquicos" argentinos L 'AvvenITe e --Ii バ  eoeiae ( tLnu 

Ok'EKA.K-IU. 」くio .iranae, ui/uw Iろソソ・ p・‘J・  
237 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1901. p.p. 3-4. 
238 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 15/10/1899. p. 1 
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um conflito explicito entre socialistas e anarquistas no movimento oper自rio gaucho 

Este s6 eclodiu em 1906, por ocasio da primeira greve geral do estado e da 

funda9ao da Federa9ao Oper自ria do Rio Grande do Sul (FORGS). Em termos 

te6ricos, nをo existia igualmente uma defini9ao rigorosa das diversas correntes 

socialistas, nem tampouco uma delimita9o entre elas e os vrios anarquismos239 

Coutinho, vivendo neste momento de fronteiras fluidas, nao encarava 

como um problema ter amigos anarquistas ou estudar id6ias libert自rias. Isto no 

significa falta de convic9ao ideol6gica, como se p6de observar na polemica com 

Benjamin Motta, mas sim curiosidade intelectual e solidariedade com todos os 

militantes empenhados em realizar a transforma9ao social. Por isso, conclamava-os a 

aderirem ao socialismo: "(...) vinde (..) para n6s e vamos a ver se pouco a pouco 

arrancamos a venda dos o訪os aos ignorantes, e deixemos que os inimigos ndo 

tenham razうes para nos combaIerem' 240 

Algumas vezes, o prprio estado de espirito de Coutinho moldava suas 

observa96es politicas. Por exemplo, ao criticar a condena9ao do anarquista francs 

Sebastian Faure, em 1899, o personagem inflamou-se: "Viva a anarquia! deu-me 

vontade de bradar com todas as foras dos meus pulmうes (.ノ ”241 Este sentimento 

ainda podia manifestar-se livremente naquele contexto... 

O forte da produ9豆o te6rica de Coutiriho foi publicado no jornal "Echo 

Operrio ", entre 1896 e 1901. Em 1898, este peri6dico veiculou o folhetim 

239 PETERSEN, Silvia R. F. e LUCAS, Maria E. "Antologia... ", op. cii., p. 30. 
240 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 25/09/1898. p. 1 
241 ECHO OPER RIO. Rio Grande, 29/10/1 899. p.p. 2-3. 
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"Catecismo Socialista" que sintetiza os principais pontos do pensamento do autor 

sobre o socialismo242. Sua organiza9ao em perguntas e respostas tinha como objetivo 

facilitar a compreensao e a memoriza9ao das mensagens ali expressas. Estas foram 

agrupadas em torno dos seguintes t6picos: o conceito de socialismo e a transi9o 

para a nova sociedade; a forma de organiza9ao das associa96es operrias; a 

organizaao futura das coletividades; a uniao livre ou casamento por amor e as 

religi6es do socialismo. Percebe-se, assim, que a reflexao transitava do pblico ao 

privado e do politico-econ6mico ao afetivo. Ou seja, para o personagem, a 

constru95o do socialismo implicava nao s6 a mudan9a da forma de organiza9o 

social mas tamb6m a transformaao interna dos individuos. Por exemplo, na 

sociedade socialista, segundo ele, "os sentimentos afetivos sero mais comuns e 

naturais" (p. 34). Portanto, assuntos como amor e religiao tamb6m ocupavam um 

espa9o significativo no seu "Catecismo" 

Coutinho provavelmente conhecia outros "catecismos" que circulavam 

na mesma 6 poca, tais como: o j citado "Catecismo Positivista" de Comte, o 

"Catecismo Liberal" de Heledoro Salgado243 e outro "Catecismo socialista" 

compilado pelo frances Tabarant244. Estas obras podem ser comparadas aos 

catecismos religiosos, pelo menos quanto a sua forma e funao. Segundo Burke, o 

catecismo, "um livrinho contendo informa9うes elementares sobre a doutrina 

religiosa ", foi primordial para a cultura popular protestante na Europa pr -industrial 

De acordo com o autor, "(..) sua novidade era a de apresentar a matdria em forma 

242 COUTINHO, Ant6nio Guedes. "Catecismo... ", op. cit. Salvo indicaao em contrrio, todas as 
citac6es feitas nesta narte do trabatho foram extraidas da referida fonte. 
ーー上し上iv vt'rnuiiu. icio uranue, 乙ソノ lUノ」 6yソ・ p.4. 
244 DEMOCRACIA SOCIAL. Pelotas, 26/11/1893. pp. 2-3 
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de pergunta e resposta, tornando 声cii dびlindir~e testar - o conhecimento 

religioso ,,245 Ao redigir este folhetim, o personagem buscou, ent ao, disseminar seus 

conhecimentos te6ricos entre os leitores do "Echo" 

Ao longo desta disserta9ao, jh foram citadas diversas passagens do 

"Catecismo ". Gostaria, por6m, de apontar para um aspecto ainda nao analisado: as 

suas idias sobre a forma de organizaao da sociedade socialista. Esta, de acordo 

com Coutinho, seguiria um modelo federativo, tendo como parmetro a estrutura das 

associa96es oper自rias"a organiza戸o das associa96es de classe にノ ‘o mais 

perfeito retrato que se pode dar da sociedade futura (..ノ "(p. 18). Segundo o autor, 

aEstas associa戸es sero federadas entre si e tero um centro da 

federa戸o onde, 白  semelhan9a dos atuais parlamentos, cada uma mandar 

um, dois, trs ou quantos delegados lhe convier para assistirem, discutirem, 

proporem, aprovarem ou reprovarem as questes que ali forem 

apresentadas" い． I鼻  

Ocorreria tamb6m a coletiviza戸o da propriedade que passaria a ser 

administrada "(...) pelos seus [da coletividade] legtimos representantes eleitos pelo 

sufrgio livre e voluntrio" (p. 18). Neste sistema, cada um poderia gozar "(...) 

relativamente ao que produz com o seu traba仇o e que o aplique a seu belo gosto 

(...) ". Assim, 

"(...) a liberdade de gozar como lhe agrade e como possa far com 

que os indivduos se esforcem por inventar, criar, aperfeiGoar, etcEa luta 
pela vida do futuro que' muito diversa da que os burgueses compreendem 
nas leis descobertas por Darwin, que eles tm sofismado a seu belo prazer" 

(p. 21). 

245 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. Sao Paulo, Companhia das Letras, 1989. p 
248. 
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Al6m da men9ao explicita a Darwin, percebe-se, na formula9ao de 

Coutinho, a influencia do coletivismo de Malon. Para o autor frances, no socialismo, 

a apropria9ao dos meios de produ9ao seria coletiva, por meio da Comuna ou do 

Estado; ficando garantido, contudo, o direito a propriedade individual do produto do 

trabalho. 

Enfim, o "Catecismo" constitui a obra mais acabada de Coutinho do 

ponto de vista te6rico e, segundo Batalha, apresenta "uma das rarssimas descri戸es 

戸itas por um socialista brasileiro da organiza戸o da sociedade声ura denotando 

claramente a influEncia do socialismo coletivista‘ ノ ”246 

Contudo, o folhetim deve ter recebido criticas e parece nao ter feito 

muito sucesso entre os operrios de Rio Grande. Em nota publicada no dia 11 de 

setembro de 1898, o autor informou que "(..) ndo agradou aos companheiros o 

nosso humilde trabalho [e, por isso] resolvemos conclu-lo o mais breve possvel, 

para ndo cometermos falta que prejudicasse o nosso ideal ". Prometeu, porm, 

continuar "a ensinar os companheiros mais ignorantes que n6s o que prmos 

α西utrindo dos ouかos ouPor e響フer尼ncia Pr6Prla ,,247 

Coutinho tamb6m publicou artigos em defesa do socialismo e contra a 

explora9ao dos trabalhadores em outros 6 rgos da imprensa rio-grandmna. Colaborou, 

sobretudo, com os jornais "O Artista ", onde redigia a "Se9do operria" (1900), e 

"O Tempo ", com a coluna "Pelos operrios" (1907). Sua produ9ao nesta fase 

alinha-se com os mesmos pressupostos defendidos anteriormente: a necessidade da 

246 BATAUj, Claudio H. M. "A dliiso do marxismo・． .",op・ cit・ ， p・ 38・  
247 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 11/09/1898. p. 3 

nJ ,,246 
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educa9ao do operariado, da organiza頭o da classe em sindicatos e da participa9o 

eleitoral com a forma9ao de um partido pr6prio248 

A justificativa para o socialismo permaneceu oscilando entre a 

legitimidade cientifica e o tom messianico. Por um lado, o autor reivindicava o aval 

das "leis cientffIcas da hist6ria" e das "verdades mais positivas da biologia ". Por 

outro, ressaltava que o socialismo "' uma questdo moral [que] obedece a 

necessidades de ordem transcendente '’. 

Neste perodo, o personagem afirmou tambem que o socialismo "ndo' 

‘ノ obra somente de operrios e para eles ed/lcada ‘ ノ por que muito mais do que 

qualquer outro sistema filosfico, ele d cosmopolita e democrata ". Reconhecia, 

contudo, que tal doutrina tomava "como forぐa vanguardeira a maioria da 

humanidade [as "classes proletrias"],por ser dela que provem o progresso, o bem 

estar,a vida enfim, sendo todavia aquela que mais sofre e trabalha"Assim, suas 

palavras eram dirigidas "ndo s6 para os trabalhadores do braぐo como para os do 

Entekcto; tanto para o assalariado como para o pequeno industria加ta; para todos, 

enfim, que care9am de justica, verdade e equidade ,,249 Ou seja, o articulista buscava 

interpelar um p自blico mais amplo, deslocando-se de uma identidade de classe 

restrita (os opernos) para outra mais abrangente (os injusti9ados) 

248 Este ponto de vista pode ser exemplificado pelos seguintes trechos dos artigos de Coutinho 
publicados n' "O Tempo ". Segundo ele, sem a instru 9ao, "(..)' absolutamente impossivel a ziniao e 
solidariedade durveis e conscientes". Sobre a necessidade de orgamza9ao: a primeira coisa que 
temos a fazer, a bem 虚 iniciarmos a afdo educatim e emanc4フadora・ e organizarぎ ci鷲笠どで  
sindicatos, ノonna associativa que se presta a trabalhar com qualquer numero ( amoas ue o i rivir竺  
Rio Grande, 29/05/1907. p. 1.). Em rela9らo a participa9ao politica:'' (.・ .) se 

quereis votar,, se quereis 

fazer valer o vosso叱照，sem medoI me li nn7虫contribuirdes para o vosso mal, organizai paruao proprio 
(o 」上二Nl上’o・ Itlo 'J丁anue・ U I I VOl 」ソ'ii一 P・」ナ  
249 0 TEMPO. Rio Grande, 23/05/1907. p. 1. 
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Depois de viver por quase trinta anos fora de Rio Grande, Coutinho 

voltou a esta cidade em 1940, quando concedeu uma entrevista ao jornal "O 

Tempo ". A chamada da mat6ria me causou grande espanto: " 'O Tempo' avista-se 

corn o Sr. Guedes Coutinho, veterano deノensor dos ideais traba訪istas''.Minha 

surpresa s6 aumentou com o prosseguimento da leitura. O personagem principal 

desta hist6ria, ja com 71 anos de idade, declarava: 

"O socialismo faliu. O pensamento humano evoluiu. 

Brilhante demonstra9百o desta afirmativa ' a poltica sdbia e 

superiormente orientada pelo presidente Vargas, eminente fundador do 

Estado Novo, que deu ao trabalhador brasileiro, espontaneamente, sem 

lutas, sem estremecimentos ameaGadores da estrutura das nossas 

institui6es b'sicas, tudo, ou mais do que aquilo que violentamente 

pensavamos conseguir. 

E, da utopia de meio s6culo atrs, esse ciclo maravilhoso que 

estamos vivendo, do regime republicano entre n6s, transformou na mais 

con fortadora realidade' 5o. 

Muitos ja afirmaram que uma biografia fala mais do bi6grafo do que do 

biografado251. Assim, nao posso negar que, ao ler a declara9ao acima, senti uma 

ponta de decep9ao: Coutinho no era mais o socialista dos meus sonhos. Onde 

estavam suas idias de transforma9ao social divulgadas com emo9哀o e valentia pelas 

pginas do "Echo"? E a utopia de uma "sociedade do futuro" melhor e mais 

humana? Para mim, ainda um homem de esquerda, restava na boca o amargo gosto 

do peleguismo. Contudo, procurei deixar de lado tais sentimentos e investigar as 

raz6es desta transforma9ao. 

誉O TEMPO. Rio Grande, 22/05/1 940. p. 1. Grifo meu 
'"Ver, neste sentido: CALADO, Ivanir. imperatriz no tim do mundo: memorias aunias ae A meiia 
de Leuchtemberg. Rio de Janeiro, Rio Fundo, 1992. p. 7 
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Nao consegui, entretanto, localizar nenhum texto por ele produzido entre 

1911 e 1940, o que abre uma lacuna significativa na minha anlise e impossibilita 

qualquer explica9ao mais definitiva sobre a sua adesao ao Estado Novo. Contento- 

me, pois, em tecer algumas hip6teses neste sentido 

O personagem iniciou a referida entrevista rememorando o seu passado 

de lutas em favor do operariado local. Em seguida, segundo o jornal, fez uma pausa 

antes de afirmar que "o socialismo morreu ". Coutinho nao parece ter interrompido 

sua fala para marcar uma ruptura no seu pensamento mas sim para enfatizar a 

evolu9ao do mesmo: "o pensamento humano evoluiu ". Esta percep9ao talvez se deva 

aexistencia de algumas similaridades entre o socialismo por ele defendido e o 

trabaihismo de Vargas 

Por exemplo, o primeiro, sempre lutou pela melhoria das condi96es de 

vida do operariado, defendendo medidas como: jornada di自ria de oito horas de 

trabalho, salrio minimo, assistencia aos operrios invalidados, cria9ao de tribunais 

de arbitrio para resolver os conflitos entre patres e empregados, entre outras252. Tais 

beneficios deveriam ser conquistados pela via eleitoral. Por isso, era necessario 

"mandar aos parlamentos leg加mos representantes nossos que imponham a nossa 

vontade aos governos quando eles tentem prejudicar-nos com leis in勺uasにJ ,,253 

252 Ver. nor exemolo. os seguintes documentos aue contem estas reivindicac6es: o artigo "Socialismo 
V' (IL1-1O U1"tJ'(.AKIU. 1'(Jo urancie, ZOIU9IPS9b. p. 1.) e o oticio ciingicio peia socieaaae uniao 
Operria de Rio Grande ao Secret自rio da Comiss五o Organizadora do Segundo Congresso Oper自rio do 
Estado do Rio Grande do Sul (adiado) em 26 de abril de 1909. Coutinho foi o relator deste texto 
(CORREIO DO POVO. Porto Alegre, 05/05/1909. p. 1 .). Na pr6pria entrevista ao jornal "O Tempo ", 
o personagem salientou algumas das propostas por ele defendidas no passado: "oito horas de trabalho, 
salirio m加imo, salrio igual para igudtrabalho, proteぐdo ao trabalho da mulher e da crianFa, 
cwosentadorias. venses e frias. iustica trabalhista 乙．J’二  
'"ECHO OPERARIO. Rio Grande, 20/09/1 896. p. 1 



153 

Noutro momento, o personagem sugeriu a organiza9ao de uma greve'' 

にJcontra os abusos e reclamando dos poderes p'blicos a proteぐdoaque temos 

tanto direito ‘ ノ ’'254 Afirmou tambem, em um oficio de 1909, que "(...) o 

Proたtarjado es厄 sendo da a請amais epborado e cada ye: menos ProtegicわPelas 

leisにJ ,255 

Em todos os casos, independentemente do meio proposto, suas 

reivindica96es foram dirigidas ao Estado. O mesmo era visto como respons自vel pela 

prote9をo das classes trabalhadoras e, se nao cumpria tal fun9ao, isto se devia ao fato 

de que, no sistema capitalista,'‘にプ os representantes da burguesia, sejam de que 

partido prem, representam sempre a continuacdo do domnio, da opressdo, do 

direito do arrocho"256. 

Como ja 6 bem sabido, Vargas, atrav6s da legisla9ao trabalhista, atendeu 

muitas destas aspira6es257 ou, nas palavras do agora ex-socialista, "deu (.ノ  ao 

trabalhador brasルiro tudo, ou mais do que aquilo que viokntamente pensavamos 

conseguir '’, 

Alem disso, o personagem, apesar de oscilar constantemente entre as 

perspectivas da reforma e da revolu9ao, preferia sobretudo a primeira, pois encarava 

a ruptura revolucionria como um momento inevitdvel, mas no desej自vel, derivado 

da resistencia da burguesia. No p6s-trinta, segundo ele, as transforma96es 

254 0 TEMPO. Rio Grande, 21/05/1907. p. 1. Neste artigo, "Grac" reivindica a constru9ao de 
habita96es higi6nicas para o operariado 
にCitado no CORREIO DO POVO. Porto Alegre. 05/05/1909. p. 1 
256 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 08/01/189う.う  n 1 
257 Sobre a legisla9o trabalhista, ver: GOMES, Angela Maria de Castro. Burguesia e trabalho. Rio 
de Janeiro, Campus, 1979 e VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. Rio de 
Janeiro. Paz e Terra. 1976. 



154 

necessarias ocorreram por via pacifica, "espontaneamenle [sic], sem lutas nem 

estremecimentos ameaぐadores da estrutura das nossas instituiぐ6es bdsica ・にノ ’' 

E preciso ressaltar tamb6m que, como ja foi dito, o discurso de Coutinho 

guardava frequentemente um tom autorit自rio, principalmente na id6ia de que os mais 

ilustrados deveriam guiar as massas. Neste sentido, ao longo de sua conversa com 

"O Tempo ", o personagem afirmou diversas vezes ter, no passado, orientado e 

defendido a classe operaria no-grandma. Com  o Estado Novo, Vargas assumiu esta 

fun9ao, desenvolvendo uma "poltica sdbia e superiormente orientada (...)" 

Por fim, destaco que a tTansi9ao do socialismo para o trabaihismo nao foi 

uma peculiaridade da biografia de Coutinho. 

Munakata, por exemplo, afirma que 

"Os indmeros casos de militantes revoluciondrios que passam, nessa 
印oca, para o lado da contra-revolu9白o [denominaGdo dada pelo autor 白  
Revoludo de 30], devem tamb'm merecer uma explica戸o melhor do que 
o simples an'tema de 'traido' e 'oportunismo pequeno-burgus'. Se se 

analisar alguns exemplos brasileiros, como a passagem da ala 'esquerda' 
do que se convencionou denominar 'tenentismo' ー  cujos participantes se 
autopro clamavam como 'revolucion drios’ ー白s posi6es prximas do 
Integralismo, percebe-se que tal passagem n奇o constitui de modo algum 
uma ruptura brusca; pelo contrrio,6 um processo muito sutil, imperceptvel 

para os prprios protagonistas'28 

Tais afinidades entre o pensamento de Coutinho e a politica de Vargas - 

necessidade de uma legisla9ao trabalhista, visao patemalista do Estado e discurso 

autorit自rio - podem ter permitido ao primeiro manter a conscidncia tranqila at6 a 

258 MUNAKATA, Kazumi. "Compromisso do Estado ". Revista Brasileira de Hist6ria, n。  7, So 
Paulo, mar9o de 1984. p. 70. 
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sua morte, em 1945, ano em que o Estado Novo chegou ao fim. Afinal, embora o 

"representante da Revolu9do Social" tivesse morrido antes, o personagem continuou 

se vendo como um protetor dos trabalhadores; agora como "veterano defensor dos 

ideais trabalhistas ". Longe dos i mpetos revolucionarios da juventude, Coutinho 

talvez tenha experimentado, na velhice, a gostosa sensa9ao do dever cumprido. No 

posso saber, contudo, se o mesmo percebeu que o governo do "eminente fundador 

do Estado Novo" p6s fim a uma das fases mais vibrantes do movimento oper自rio 

brasileiro ao atrelar os sindicatos ao Estado, perseguir as lideran9as oposicionistas e 

coibir qualquer tentativa de manifesta9ao aut6noma por parte dos trabalhadores259 

Al6m de textos te6ricos, a produao intelectual de Coutinho 

compreendeu tamb6m escritos liter自rios (poesias, contos, romances e pe9as teatrais) 

Muitas vezes, s6 consegui localizar o titulo ou, quando muito, fragmentos destes 

trabalhos, o que dificulta uma avalia9ao mais consistente de tal produ9ao. Contudo, 

mesmo com este limite,6 possivel destacar a importncia da criaao ficcional na 

trajet6ria do personagem. 

Encontrei somente um poema de sua autoria, na verdade um logogrifo, 

publicado na "Sec cdo Amena" do jornal "O Operrio" de Pelotas, no dia I de maio 

de 1892. Por ser um exemplar u nico, transcrevo-o integralmente: 

259 Segundo Jardim,‘りofensiva do Estado ir se acentuar nos anos 20 e principalmente "a dcada de 
30 tamb'm com a implantado das leis trabalhistas, que embora concedendo algumas vantagens 
econmicas, quase todasにJdefendidas pela imjフrensa 卑フerr忽desde a proclamado dHで‘1層b方ca, 
vo tambm desmobilたαγ os trabalhadores enquanto conscincia politica e organizado sindical" 
JARDIM, Jorge L. P. "Comunicado e militncia... ", op. cit., p. 239. 



"Esta fruta saborosa ー ③4画6 

Vers correr sem parar;ー乙8,9 

Este sedutor do mundo - 9,8,5,2 

No corpo vais encontrar. ー ③ 1,7,2 

Tem muito pouca idade 

P'ra ser muitQ conhecido; 

Mas se o artigo lhe tirares 

No mundo tem sempre havido. 

Sem ele a vida era bruta 

Foi ele autor das delcias, 

Se no mundo existem gozos 

Devem-se a ele as alvssaras. 

Agora p6e-me o artigo, 

Ahi tens todo o conceito 

'coisa para se ler 

S f ouvindo-te, tem respeito!' α〕  

As quadrinhas apresentam um enigma, um jogo de adivinha9ao, que no 

parece ter outro fim al6m do entretenimento dos leitores. 

O personagem nao foi apenas autor mas tamb6m inspirador de versos. O 

"Echo" apresentou, na sua edi9ao de 20 de setembro de 1896, um "Triolet" 

dedicado a Guedes Coutinho e assinado por Mario 

260 o OPERARIO. Pelotas, 01/05/1892. p. 3 
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''Essaルね 6grande,6 nobre, 

Valen旭 batathador! 

De orgulho e glria te cobre 

Essaル畑 6grande,6 nobre.. 

Minha musa rude e pobre 

Vem saudar-te com fervor. 

Essaル加 6grande,6 nobre 

Valen旭 bataIhador!' 61. 

Neste caso, o texto po6tico cumpria duas fun96es: uma apolog6tica, ao 

louvar as virtudes do "Valente Batalhador "; e outra pedag6gica, ao chamar a 

aten9ao dos demais operanos para a luta "grande" e "nobre" 

No mesmo peri6dico, localizei ainda a parte final da obra "Um 

romance" e quatro contos de sua lavra: "Um quadro da vida do operrio ", "Um 

caso comum ", "Um conto vulgar" e "Quadros Negros ". Destaco ainda a s6rie de 

artigos intitulada "Na sociedade futura ", onde o autor contri uma representa o 

ficticia da vida no mundo socialista262 

Trs destes textos ー ‘てノm romance’二 “Um quadro da vida do oPerrio "e 

"Quadros negros" - tem a preocupa9ao de apresentar cenas, ou "quadros ", que 

retratem a mis6ria das classes trabalhadoras. Neles, o espectro da morte esta sempre 

presente, rondando sobretudo as mal-alimentadas crian9as proletrias. No segundo, 

por exemplo, a esposa desesperada pergunta ao marido se este havia conseguido 

261 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 20/09/1896. p. 1 
262 "Um Romance" (ECHO OPERRIO. Rio Grande, 20/09/1896. p. 3.); "Um quadro da vida do 
operrio" (ECHO OPERARIO. Rio Grande, 07/08/1898. p. 3.); "Um caso comum" (ECHO 
OPERRIO. Rio Grande, 01/01/1899. p. 2.); "Um conto vulgar" (ECHO OPERRIO. Rio Grande, 
18/07/1899. p. 2.) e "Quadros negros" (ECHO OPERARIO. Rio Grande, 29/10/1899. p. 1.) 
Encontrei algumas partes da sdrie "Na sociedade futura" no ECHO OPERARIO. Rio Grande, 
19/12/1897, p.p. 3-4; 25/12/1897. p. 3; 01/01/1898. p. 1; 20/02/1898. p. 1; 06/03/1898. p.p. 3-4; 
13/03/1898. p.p. 3-4 e 27/03/1898. p.p. 3-4. Saliento que a cole9ao consultada deste peridico6 
lacunar. 
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trabalho. A resposta 6 t6trica“ー Achei, para daqui a uni ines quando apme nos 

tenha morto a iodos ". Ja nos "Quadros negros ", uma familia operria inteira 

sucumbe diante da extrema pobreza: os filhos de varola, o marido da "ruptura de 

um aneurisma" e a esposa de uma "tsica ". 

Em "Uni caso comum ", por sua vez, Coutinho faz uma representa9o 

alegrica da passagem do ano: 1898 havia nascido, como uma crian9a, no dia 31 de 

dezembro de 1897, trazendo grandes esperan9as para os povos. Por6m, tais 

promessas nao se cumpriram: 

孤 crian9a passou da infncia d juventude, desta 白  mocidade, ainda 
destad virilidade (...) e aqueles que com tanta ansiedade assistiram ao seu 

desenvolvimento fsico, viram-se a bra9os com milhares de prejuzos, 
entraram em luta 白  m百o armada, guerrearam-se, mataram-se, sofreram 
peste, desonra, mil calamidades horripilantes (...), vtimas das 
extravag白ncias, desregramentos, deboches e prodigalidades desse ente 
que tantas esperan9as lhes fez alimentar'..Jr 

Pouco tempo depois, 1898 envelheceu e, ap6s dar alguns conselhos, 

morreu. Seus ouvintes 'fIrmaram bem a vista e puderam ver ainda: na sombra que 

se desfa:ia, 1898, e nas dobras do saiote da crianぐa que estava Junto a eles, 1899" 

Finalmente, nos dois outros trabalhos, a perspectiva 6 bem mais otimista. 

"Um conto vulgar" mostra a saga do operrio Ant6nio que, exaurido pelo trabalho 

na fbrica e inspirado pelo estudo da sociologia, resolve voltar ao antigo oficio de 

alfaiate e conclamar os seus companheiros para levarem a cabo a "Revoludo 

Social ". Na s6rie "Na sociedade futura ", Coutinho descreve o cotidiano de unia 

cidade ap6s o advento do socialismo, atravs da hist6ria de Ernesto, "um dos mais 

ativos soldados da Revoluぐdo Social ", e de seus netos, Aurora e Carlos 
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Todos estes textos veiculam mensagens semelhantes a quelas expressas 

na produ9乞o te6rica do autor. Por exemplo, a id6ia de que os operrios devem 

educar-se para compreender a "questdo social ". Assim, o moribundo ano de 1898 

aconselhava “にJinstrui-vos muito e muito, porque s6 da instruぐdo se pode esperar 

liberdade (..) ". O velho Ernesto, por sua vez, lembrava que, na 6 poca do 

capitalismo, dedicou as "poucas horas de liberdade que lhe deixava a oficina" para 

frequentar "os cursos de sociologia e economia que o gremio de sua classe 

sustentava ". Al6m disso, o mesmo personagem engaj ou-se na luta contra a opresso 

quando “にJ os parlamentos戸 tinham にJ grande ndmero de representantes 

socialistas e eたP6de continuar com os outros a sua campanha de modoa em breves 

anos alcanぐarem maioria nas cmaras (..) ". Este trecho refora a id6ia de que a via 

eleitoral era o caminho mais seguro e eficiente para o socialismo 

Em outros momentos, o tom melodramtico tinha como objetivo chamar 

a aten9ao para a penria do operariado. Nestes escritos, o cen自rio quase sempre 

uma 自  gua-furtada, com pouca luz, onde uma familia amontoa-se num espa9o restrito 

Os personagens, invariavelmente, sをo descritos como vultos famintos, cadavricos e 

doentes. Em "Um romance ", por exemplo, o personagem S6rgio 6 apresentado da 

seguinte 釦rma:“にJ a escassa claridade das telhas batiaー訪e por momentos no rosto 

esqueltico e podia-se たr na sua fronte os sinais terrveis da fome e da misria, 

produzidos, quem sabe por quanto tempo ". Como ja ressaltei em outro momento, 

estas descri96es deveriam ter, apesar dos exageros, alguma liga9ao com a realidade 

concreta dos leitores, a fim de que se criasse uma comunho de sentidos entre eles e 

o autor. O prprio Coutinho afirmou, nos "Quadros negros ", que narrava a morte da 

familia operria, "sem carregar nas cores ". Advertia, por6m, que "(..) pouco a 
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Pouco deixarei correr sob o mar das vossas ilusうes a Parce后 das tempestades e 

assim vereis o quanto hd de horrioilante no pturo que nos espera se ndo 

procurardes peた unido garantir o vosso futuro e de vossas famlias, atua加ente 

iIm/idds''' 

A "Sociedade futura ", por contraste,6 pintada com tons alegres e 

vibrantes. Nela, todos sao felizes e cheios de bons sentimentos.. Tais caractersticas 

evidenciam-se, por exemplo, quando os personagens tomam um "bond": "Entramos. 

Homens que conversavam alegremente, que nos correspondem com delicadeza, que 

tratam de agradar-se mutuamente com 凌(os esPirituosos ou que discutem 

amigavelmente um fato qualquer ". Esta representa9ao ficticia ilustra um pensamento 

caro a Coutinho: a id6ia de que a sociedade socialista transformaria tambdm os 

sentimentos dos individuos. 

O cen自rio onde se desenrola a trama tamb6m contrasta em tudo com os 

"horrores da organizaぐdo capitalista ". Por exemplo: ao visitar o "toillete" de uma 

fbrica, Ernesto comentou “にノ vimos tanques, bacias, espelhos, toalhas, cabides, 

etc., tudo com ordem e gosto. Uma operria cuidava de tudo isto, trazendo sempre 

tudo na maior limpeza" 

Em nenhum dos trabalhos citados,6 mencionada a cidade de Rio 

Grande. Fala-se na "cidade de ** ", tanto em "Um romance" como "Na sociedade 

futura ". Talvez o autor pretendesse universalizar suas mensagens, no reduzido-as a 

um espa9o fisico especifico. Consequentemente, cada leitor poderia preencher os 

asteriscos como bem quizesse. Contudo, o "vento norte terrvel ", citado no romance, 

to tpico de Rio Grande, denuncia o intuito de aproximar o universal do local, o 

socialismo do cotidiano rio-grandino. 
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Atravs dos textos literarios, Coutinho buscou dar vida e cor para as suas 

posturas doutrinarias. Ele conhecia as dificuldades envolvidas na propaganda 

socialista, na difusao de conceitos Por vezes tao distantes da classe operria local. A 

literatura foi um dos meios encontrados para o cumprimento de tal tarefa. Neste 

sentido, ao justificar o lan9amento da se9ao liter自ria do "Echo ", o autor afirmou 

乞tendendo d ande: do estudo dlent (fico e d necessidade que tem quem 尼 de 

distrair-se um Pouco com たituras amenas e agradiveis, resoんemos introdu:ir no 

nosso jornal, uma se cdo literria, onde s6 publicaremos contos ou anedotas 

esco肋ldas a caprichoPara os oPerrios"263 

E possivel incluir, entao, a sua produ9ao no a mbito da "literatura til ", 

ou seja, uma literatura que tinha como objetivo deliberado ser "um instrumento de 

aぐdo social ". Tal rtulo foi proposto por Flavio Luizetto, a partir da auto-defini9o 

intelectual de Curvello de Mendon9a, para a literatura anarquista2M. Acredito, 

porm, que o mesmo pode ser estendido aos escritos ficcionais de Coutinho. Seus 

trabalhos, em prosa ou verso, tamb6m integravam o arsenal das "armas culturais" 

do operariado265. Al6m disso, nesta 6 poca, ainda existia um caldo de cultura comum 

a socialistas e anarquistas, o que possibilitava o intercambio de id6ias, lutas e 

utopias. No 6 a toa que o redator do "Echo" citava diversos literatos que 

inspiravam igualmente os autores libert自rios: George Sand, Guerra Junqueiro, Victor 

Hugo, Leon Tolstoi e Emile Zo1a266 

263 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 01/01/1 899. o. 4 

ごLUIZETTO, Flvio. "O recurso da fico: urn capjtulo da histria do anarquismo no Brasil ". In 
rxsi-wt', irnomo rnoni (org). - Libertar/os no Brasil... '. op. cit. - o. 134. 
讐Expressao usada por PETERSEN, Silvia R. F. e LUCAS, Mana E. "Antologia... ". op. cit.. o. 112 
zbo f、一一  一 	 ， 	 . 	． 	一． 	 、’ 	' ' 	I' 
,,- し  omparar, por exemplo, com os』  autores que inspiraram a literatura do anarquista mineiro Avelino 
r oscolo・ ver: jiujuく」L・ Kegina・  二4 lmagem rebeldeー， ’’，く4フ， m 
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O personagem tambm escreveu para o teatro: encontrei referencias a 

cinco (ou quatro267) pe9as de sua autoria, mas s6 consegui localizar a parte final de 

uma delas ー ‘'Ant6nio ou criminoso dprぐa: drama em cinco aios e dois quadrov” ー, 

publicada no jornal "O Proletrio ", em 1906268. 0 texto apresenta as ltimas cenas 

de uma movimentada trama, centrada na figura de Ant6nio que, provavelmente, 

havia furtado algo para alimentar sua familia. Na parte publicada, o personagem 

tinha fugido do vilo, "o diretor ", que, para atrai-lo, sequestrou sua filha, Adelaide 

Contudo, o her6i conseguiu, com a ajuda de um vizinho e do patro arrependido (?), 

resgatar a menina e partir, com ela e com a esposa Anna, para a Am6rica 

As palavras de Ant6nio acentuam o clima de esperan9a deste final feliz: 

"lノamos! E que nesse hemis彦γio onde parece ter nascido a 励erdade, possamos 

achar o descanso, a pa: e a abundncia a que o trabalho tem direito ". O vizinho 

acrescentou ainda uma li9ao de moral: "Vo, vo e sejam felizes. E nunca se 

arrependa do queノとz, porque roubar po para os filhos quando ndo hd onde ganhd- 

lo, ndo d ser ladro; e praticar um roubo que honra,'ser criminoso d prca''O 

vilo, por seu turno, teve o castigo merecido: morreu "esmigalhado" ao tentar fugir 

pela janela: "Foi vtima do mal que queria fazer!" 

Nestes trechos,6 possivel perceber a repeti9ao de alguns temas 

recorrentes na produ9ao do personagem: a pobreza que leva os trabalhadores a 

roubarem; a familia nuclear na qual cabe ao pai o papel de provedor e a identidade 

forjada pelo trabalho. Despontam, tamb6m, alguns ensinamentos que objetivam a 

forma9ao do bom trabalhador, ordeiro e disciplinado. Por exemplo, o vizinho havia 

267, 	,. .,. 』，  , 一一 i.ocauzei uois tituios que talvez se retiram a mesma peCa: "Ren'" (1903) e "Ravn'" (1915) 
西ざ O PROLETRIO. Rio Grande, 28/01/1906. p.p. 3-4 (anico n丘mero localizado deste jornal) 
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abandonado a bebida e, no decorrer da trama, afirmou: "('...) eu lenho forca de 

vontade e ndo me deixo dominar Peルsvたlos'' 

Assim, as pe9as de Coutinho visavam a difusao de mensagens politicas e 

morais e, provavelmente, alcan9aram um publico muito mais amplo do que aquele 

que lia os seus artigos na imprensa 

Al6m disso, neste trabalho, como em "Um conto vulgar ", o personagem 

principal denomina-se Ant6nio. Em ambos, ele 6 apresentado como um lider 

revolucionario, como o heri que consegue vencer as dificuldades e alcan9ar um 

final feliz. Portanto, pode-se dizer que o autor, atrav6s dos textos liter自rios, tamb6m 

buscava construir/reforar a sua identidade de "Representante da Revoludo 

Social ". 

Os espetaculos fisgavam os espectadores pelo cora9ao. Nao encontrei 

nenhuma refer6ncia a encena9乞o de "Ant6nio" mas, num exercicio de imagina9ao, 

possivel pensar que a hist6ria tenha despertado no p6blico sentimentos como a raiva 

contra a explora9ao capitalista (encarnada no diretor) e a esperan9a de um futuro 

melhor (como o de Ant6nio). 

Neste sentido, sao pertinentes as observa96es de Petersen e Lucas: "o 

teatro tambdm pl um instrumento de formaぐdo cultural e poi加ca da melhor 

qualidade, pois atingia a prpria famiia do operrio que ノreq女entava as 

apresenta96es promovidas pelas sociedadesにJ ,269 

269 PEThRSEN Silvia R. F. e LUCAS, Maria E. "Antologia... ", op. cii., p. 111 
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A Sociedade Uniao Operria fundou o seu "Grdmio Lfrico Dramdtico" 

em 13 de abril de 1902270. Este realizava "saraus" que ocupavam um papel 

importante no lazer dos associados. O prprio Coutinho, que nao costumava ir a 

bailes, parece ter sido um frequentador assiduo de espetculos teatrais 

J自  no final do s6culo XIX, o personagem, atrav6s das pginas do "Echo ", 

assumia a fun9ao de critico teatral e comentava sobre as pe9as que estreavam na 

cidade, importante p6lo cultural do estado. Em fun9ao do porto, as Companhias que 

se dirigiam a Porto Alegre ou ao paises platinos passavam obrigatoriamente pelos 

palcos rio-grandinos. Neste a mbito, Coutinho tamb6m se revelou bastante ecldtico 

assistia a dramas, com6dias, operetas, revistas, proje96es do "cinemarhographo 

Lumiere" e at6 "circo de cavalinhos"271. Cito um exemplo de seus comentarios, 

publicado quando da apresenta9ao do espetculo "A Mascote ", "magn (fica 

zarzuela" encenada pela Companhia Pontes no "Theatro 7 de Setembro ": 

"A Sra. Aurora n百o 6 mais aquela que entusiasmava as nossas 

p/atias de outrora: fraquinha, minguada de vulto, perdeu muito daquela voz 

que tanto nos agradava.'.J mas 6 ainda a mesma encantadora artista no 

modo de 'poser' em cena e sabe dizer com todo o chiste (...) 

O Sr. Urranaga tem uma voz bastante agradvel merecendo 

aplausos em algumas ocasies. Isto quanto ao canto. No que diz respeito 
arte.・ . tem uma voz pouco simptica, mas pisa bem o palco'272. 

Neste trecho, pode-se perceber que o autor acompanhava a trajet6ria de 

algumas companhias, comparando a performance das mesmas em diferentes 

讐 "Esiatulos da Sociedade Unio Operria",op. cii.. o. 31 
271 ,-. 

工  rn, quase . toaos os nurneros do "Lcho ", havia um espa9o reservado para anncios e/ou 
comentanos soore os espetaculos que passavam por Rio Grande. 
'"ECHO OPERRIO. Rio Grande, 17/1O/189i. p. 4 
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ocasi6es. Al6m disso, procurava ser um critico completo, analisando os atores a 

partir de diversos crit6rios, tais como: voz, postura, carisma, etc 

O primeiro trabalho teatral de Coutinho, "A Greve ", foi apresentado com 

o auxlio da Unio Operria em 1903. No mesmo ano, a encena9ao de seu drama 

"Ren ", pelo Gremio da Associa9ao, constitituiu o ponto alto das comemora96es do 

dia do trabalho, sendo exibido '' 

em gala" no teatro "Polytheama ", um dos mais 

importantes da cidade273 

Uma de suas pe9as atingiu repercussao internacional, O jornal "O 

Tempo" afirmou, em 1908, que 

て・・ j a vibran旭 pe9a 'Combate Carlos二 onりmal do nosso inteilgen旭  
amigo Sr. Guedes Coutinho, foi pedida para ser representada peb Grmio 
Anti-Militarista Juventude Moderna, de Buenos Aires. 

A tradu9百o do drama, para o espanhol, acha-se a cargo de brilhante 
pena da literatura a卿entina'274. 

Tal fato demonstra a continuidade do intercambio de idias entre 

Coutinho e os socialistas argentinos 

273 "Relatrio da Sociedade Unio Operria... ", op. cii., p.p. 6-7 
Segundo o jornal "Opinio Pblica ", de Pelotas, Coutinho assim resumiu o contedo deste seu 

drama: "Ren sintetizaa classe operria, Snりugada, ao peso da mi記ria e das 河ustifas, que se 
revolta contraaorganizado social e se alista nas戸leiras anarquistas;'enfim a ltima que, cansada 
de soかer, quebra as cadeias que a amarram no preconceito e vinga-se das dores so加das, na 
pガmeira ocasio que se lhe depara, esmagando sob os escombros de uma casa, onde pうe uma 
加mba, um dos seus mais cru'is algozes e outras pessoas que o acompanhavam. Procuro neste drama 
justificar esses atos de desespero que tem sido arrastados os Ravachol, os Henry, os Caserio, os 
Angiolillo, etc.; mas tamb'm demonstrar α ineficcia desses atentados, indicando, α meu ver, o 
melhor caminho para conseguir-se a soんfdo do terrvel probkllla dl misria 一 o socialismo 
cientjfico" (OPINIAO PUBLICA. Pelotas, 29/04/1903). 
A pea, pelo que foi dito acima, ilustra a posi戸o de Coutinho a respeito do anarquismo. Para ele, tal 

doutrina era fruto do desespero da classe operria frente a inqua organiza9ao social do capitalismo; o 
que levava esta" ltima a empregar mtodos violentos e ineficientes. A solu9ao para o "terrivel 
problema [dai mis'ria" s6 noderia vir com o socialismo cientfico. 
274 0 TEMPO. Rio Grande, 18/03/1908. p. 2 
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Em Rio Grande, o personagem permaneceu vinculado s artes cenicas 

atd a sua transferencia para Jaguaro, em 1911. Alguns meses antes partir, quando da 

apresenta9ao do drama "A tocadora de harpa" e da com6dia "Furiosa de amor ", 

Coutinho, no intervalo do segundo ato, ofereceu, em nome do Grmio Dramtico da 

Uniきo Oper自ria, "ao respectivo ensaiador, Sr. Rafael Ferrer, e ao ponto Sr. Leonini, 

dois lindos ramalhetes de flores naturais, acornPanhando-os de palavras de 

reconhecimento d queles que to assinaたdos serviぐos tem prestado d mencionada 

corporaFdo"275 

No ano de 1915, quando ja morava em Jaguaro, a Uniao enviou-lhe um 

oficio, comunicando a encena9ao do drama de sua lavra "Raynd ", pelo Gremio da 

Sociedade, "em espetculo de gala"276 

Provavelmente, Coutinho escreveu diversas outras pe9as que no 

chegaram at6 o presente, ou que n乞o foram por mim localizadas. Os necrol6gios, 

publicados na imprensa local ap6s a morte do mesmo, em 1945, destacam o seu 

talento neste genero literrio: o "Rio Grande" caracterizou-o como "vigoroso 

dramaturgo" 277 "0 Tempo ", por sua vez, estendeu-se mais sobre o tema: "dedicou- 

se にJ ao teatro, sendo autor de vdrias pecas dramdticas de叩recivel valor, quase 

todas vazadas sobre temas sociolgicos e que a9ui alcancaram, sempre, grande 

exito" 278 

Enfim,6 possivel pensar, a partir dos indcios disponiveis, que o teatro 

foi visto, pelo personagem, como uma das formas de "elevacdo cultural do 

275 O TEMPO. Rio Grande, 10/07/1911. n. I 
276 

Ata de 03/04/1915. Livro de Atas das Sess6es da Diretoria, 1914- 1917
. p. 

174-- 	- - - 

二KR.) GRANDE. Rio Grande, 25/01/1945. p. 2 
“。 O TEMPO. Rio Grande, 26/0 1/1945. p. 4 
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proletariado ". Seus dramas buscavam atingir coraぐ6es e mentes, sensibilizando o 

pblico para os "temas sociolgicos" que lhe eram caros. Al6m disso, Coutinho 

tinha grande prazer em escrever/assistir espet自culos teatrais. Mais uma vez, lazer, 

estudo e militancia confundem-se na sua produ9ao intelectual e no seu cotidiano 

Qual era o papel do estudo e da produ9ao intelectual na vida cotidiana de 

Coutinho? 

Em primeiro lugar, fica claro que tais atividades criadoras nao 

compunham o outro lado de sua rotina, mas eram partes constitutivas desta. Assim, o 

personagem reservava alguns momentos do dia, sobretudo aqueles em que no 

estava envolvido na luta pela sobrevivencia, para ler, aprender, refletir e escrever 

Ele afirmou, em "Um conto vulgar ", que destinava, "ap6s o sero pelo oficio ", duas 

horas ao estudo279. No exercicio do magistdrio, este perodo deve ter sido ainda mais 

dilatado. 

Porm, nao se pode avaliar a importancia do estudo para Coutinho 

somente pelo espao de tempo especifico ocupado pelo mesmo no seu dia-a-dia.E 

preciso levar em conta, igualmente, que uma parte significativa de suas energias e de 

suas emo96es foi canalizada para esta tarefa. Logo, os textos por ele produzidos no 

devem ser vistos apenas enquanto produtos intelectuais mas tamb6m como 

express6es de sentimentos e afetos. 

279 ECHO OPERRIO. Rio G丁ande, 18/07/1899. p. 2 
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Por exemplo, ao denunciar os maus tratos sofridos pelos oper自rios de 

uma oficina de ferreiros e caldeireiros, o redator do "Echo" confessou que "tanta 

indignidade" lhe fazia "tremer a mdo" 280V Petersen, na mesma linha, apontou que o 

personagem "era portador de toda uma viso urpica da sociedade do futuro a cuja 

conquista se entregava coin paixo" 281 Ou seja, a cria9ao te6rica e literria de 

Coutinho tinha como ponto de partida os afetos que afloravam no seu cotidiano, tais 

como a raiva e a paixao. 

De acordo com Helter, "a vida cotidiana' a vida do individuo ", ou sej a, 

o homem movimenta-se no dia-a-dia pautado pelas necessidades do "eu ", pela 

perspectiva da singularidade. Porm, ainda segundo a autora, cada pessoa tamb6m 

contem em si o "ser gen'rico ", as potencialidades humanas em seu nvel mais 

amplo. Esta convivencia entre "ser particular" e "ser gendrico" aparece, por 

exemplo, nos sentimentos 

"(...) 6 possvel considerar como humano-gen6ricos, em sua maioria, 

os sentimentos e as paix6es, Pois sua existncia e seu conteddo podem ser 

Jteお para expressar e transmitir a substncia humana. Assim, na maioria 

dos casos, o particular n百o 6 nem o sentimento nem a paixo, mas sim seu 

modo de manifestar-se, referido ao eu e coloca戸o a seivio das 
satisfa加es e da teleologia do indivduo'282. 

Atrav6s do estudo, o personagem teve condi96es de superar a simples 

manifesta9乞o individualizada dos afetos, atingindo uma consciencia mais gen6rica 

sobre a sua 6 poca. Os tivros, que tia "com frenesi ", the forneceram as palavras para 

homogeneizar um difuso sentimento de revolta e, em consequencia, mobilizar seus 

誉ECHO OPERARIO. Rio Grande, 26/09/1897. p. 2 
二I讐TERSEN, Silvia R・ F. "Antnio Guedes Rodrigues Coutinho ",(4フ・ cit., p. 3 
…HELLER, Agnes. "O cotidiano....., op. cit., p. 21. Grifos da autora 
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esfor9os na luta pela transforma9ao social283. Desta forma, ele p6de elevar-se da 

imediatez que caracteriza a cotidianidade e suspender a aliena9ao tipica desta 

dimensao do social. Conseguiu, em suma, escapar do "(..) peso da burguesia quanto 

dliberdade de pensarにJ"284 

Ta! suspensao nao implicou um rompimento com o cotidiano. Pelo 

contr自rio, esta experiencia lhe permitiu forjar uma identidade pr6pria, a de 

"Representante da Revolu戸o Social ", que balizava a sua rotina e lhe conferia uma 

alteridade em rela9ao ao conjunto do operariado local. Neste sentido, Coutinho se 

considerava um "legtimo representante に.) nesta cidade das idias socialistas" 285 

e, em conseq鵬ncia, afirmava: "Ns os socialistas que estamos d frente do 

operariado にJ"286 

Esta identidade foi reconhecida por muitos dos seus contemporneos, 

inclusive de outras cidades. Assim, Carlos Sylvio, de Pelotas, em correspondencia 

enviada ao "Echo ", comentou que nas colunas deste peri6dico brilhava a 

inteligencia de Guedes Coutinho, "(.) o intemerado propagandista do socialismo 

( ノ ” 287 Da mesma forma, na ata de fundaao da "Liga Fraternal dos Operrios" 

de Sao Gabriel, consta que, naquele momento, tomou a palavra Guilherme 

Soucharde, “にJ externando-se este sobre as theorias de Carlos Marx pregadas por 

Guedes Coutinho, no que mereceu aplausos gerais"288 

283 Parodiando Carlo Guinzburg. Segundo este autor, a inven9Ao da imprensa forneceu ao moleiro 
Menocchio ‘羊.) as palavras para organizar o amontoado de idias e fantasias que nele Conviviam”. 
GUINZBURG, Carlo. "O queijo e os vennes... ", op. cit., p. 33. 
284 ECHO OPER RIO. Rio Grande, 25/12/1897. p. 1 
285 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 3 1/10/1897. p. 2 
286 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 25/12/1 897. p. 1 
287 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1898. p. 5 
288 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 20/11/1898. p. 3 

にJ"284 
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Enfim, o estudo foi, ao mesmo tempo, um componente da rotina do 

personagem e uma via para a sua eleva9ao do cotidiano. Pode-se dizer, entao, que ele 

procurou "vivenciar o cotidiano ideologicamente" ou, em outras palavras, "fa:er de 

ideologia e pritica uma coisa s6"289  

289 Expressao de LENHARO, Alcir. "Prefcio ", op. cii., p. 15 
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2.4 - Amilitancla 

Coutinho foi um dos organizadores do movimento operrio gaucho, 

sobretudo na regiao sul do estado. Sua militancia desenvolveu-se principalmente em 

trs frentes: a organizaao dos trabalhadores em associa96es, a divulga9ao de idias 

socialistas atrav6s da imprensa e a forma9ao de um partido  politico  voltado para os 

interesses do operariado. 

No que tange a s associa96es, o personagem buscou arregimentar seus 

companheiros em entidades prprias dos trabalhadores que, simultaneamente, 

protegessem os operrios dos abusos patronais e promovessem a sua politiza9ao. 

Neste sentido, ele atuou em praticamente todas as atividades ligadas ao processo 

associativo do operariado: diretorias de entidades, comiss6es, conferncias, 

congressos, escolas, prticas de lazer, comemora96es, entre outras. Tais sociedades 

visavam tamb6m disciplinar as lutas operrias existentes, dando-lhes um sentido  pr - 

definido pelo pensamento socialista da 6 poca, do qual o personagem era um 

expoente local. 

Em rela9oa imprensa, Coutinho declarou ser "colaborador de todos os 

jornais operrios do estado" 290  Descontando-se o flagrante exagero da afirmaao, o 

certo 6 que o mesmo realizou um intenso trabalho de propaganda atrav6s dos mais 

diversos peri6dicos. Neles, criticava a ordem capitalista e conclamava os leitores a se 

unirem a "causa sacrossanta do socialismo" 291  

290  ECHO OPERRIO. Rio Grande, 23/01/1 898. p. 2 
291  ECHO OPERRIO. Rio Grande, 07/11/1897. p. 3. 
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Por fim, o referido militante, coerentemente com suas posturas 

doutrinarias, participou da vida poltica local, sendo um dos organizadores do 

Partido Socialista de Rio Grande (1898). Em 1900, candidatou-se a conselheiro 

municipal da mesma cidade mas foi derrotado, possivelmente devido a fraude 

eleitoral tipica da Rep立blica Velha 

Destas breves indica96es iniciais,6 possivel deduzir que a palavra, 

escrita ou falada, foi o principal instrumento de sua luta em prol do operariado 

Segundo ele,“にノ assiduamente temos pregado a redentora idia na imprensa e na 

tribuna, esforando-nos por levar ao coraぐ o‘わs operrios o amor peた liberdade 

にJ"292 Nas paginas impressas dos jornais e no calor das discuss6es, seu 

pensamento a respeito da "redentora idia" socialista era divulgado, burilado e 

debatido. 

A militancia ocupou, entao, um lugar central no dia-a-dia de Coutinho, 

infiltrando-se em todos os espa9os de sua vida. Esta prtica tinha por base o desejo 

de transforma9豆o social e implicava um exercicio constante de questionamento da 

realidade. Em decorrncia, o personagem p6de vivenciar o cotidiano de forma 

menos inocente e mais livre, revelando ganhos de consciencia que lhe permitiram ir 

al6m do automatismo da rotina diria. 

* 
	

* 	* 

292 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 24/10/1897. p. 1 
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Logo depois de sua chegada ao Brasil, Coutinho engajou-se no ainda 

incipiente movimento operrio gaucho. Em 1887, participou da funda9乞o da Liga 

Oper自ria de Pelotas; sociedade organizada por iniciativa dos fabricantes de cal9ados, 

com o nome de Congresso Operrio, em virtude de uma tarifa criada pelo Gabinete 

Joao Alfredo que prejudicava os seus interesses293 

Em 1890, o personagem foi eleito bibliotec自rio desta associa9ao pela 

Chapa "Radical' 294 Dois anos mais tarde, assumiu o posto de secretrio num pleito 

onde concorreram tres chapas295. Tais disputas revelam a presen9a de diferentes 

tendencias no interior da Liga, pois a mesma permitia a filia9ao tanto de industriais 

como de opernos. Entre seus membros mais destacados, estavam os jh mencionados 

Joao Tolentino de Souza, Alberto Ferreira Rodrigues e Guilherme Sauter. Coutinho 

comp6s com estes a ala socialista da entidade. 

Como secret自rio, o militante atuou numa campanha contra a carestia 

Para tanto, enviou diversos oficios a Intendncia onde pedia solu6es para o 

problema do custo de vida. Com  o mesmo intuito, mandou telegramas a Cooperativa 

"Filhos do Trabalho" de Rio Grande e para a Uniao Operria de Livramento, 

solicitando a ambas que se dirigissem aos respectivos intendentes e ao governador, 

exigindo provid6ncias contra a falta de gneros alimenticios296. Finalmente, 

participou do projeto de cria9ao do armaz6m cooperativo da sociedade, que acabou 

nao se concretizando297. Tais indcios revelam as dificeis condi96es de vida do 

293 Os dados sobre esta Liga foram extrados da DEMOCRACIA SOCIAL. Pelotas, 06/08/1893. p. 1 e 
10/09/1893. o. 2 e do ECHO OPERARIO. Rio Grande. 23/01/1898. o. 2. 
294 A PATRIA. Pelotas, 01/04/1890 
295 CORREIO MERCANTIL. Pelotas, 13/03/1892. 
296 CORREIO MERCANTIL. Pelotas, 21/04/1892. 
297 CORREIO MERCANTIL. Pelotas, 18/06/1892 
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proletariado naquele contexto e apontam para as primeiras tentativas de sua 

organiza9ao. Estas agremia96es estavam vinculadas a perspectiva do socorro miituo, 

procurando garantir aos associados melhores condi96es de vida 

Coutinho tamb6m trabalhou para o estreitamento dos vinculos da Liga 

com outras entidades, sobretudo com a congenere de Rio Grande298. Esta a9乞o jh 

expressa uma id6ia que lhe ser sempre cara: a necessidade de federar as diversas 

sociedades operrias para aumentar seu potencial de enfrentamento com a burguesia 

A composi9ao heterognea da Liga Operria acabou descontentando o 

grupo socialista. Tolentino de Souza afastou-se dela em 1892; Sauter e Rodrigues 

sairam no ano seguinte, O primeiro apresentou a questao da seguinte maneira: 

"Foram chamados a um congra9amento todos os homens 

empregados na indstria, admitindo-se, indistintamente, os que trabalhavam 

por conta prpria e os que trabalhavam por conta alheia. 

Daqui o erro. 

Uma ilga operria (...) para ter existncia lgica n百o deve ter patres, 

pelo menos na sua dire9百  o' 舶  

Em 1893, Coutinho transferiu-se para Rio Grande, levando consigo o 

desgosto por nao ter conseguido imprimir uma dire9ao operaria a associa9ao. Esta 

passou a colaborar com os interesses patronais, transformando-se logo numa 

sociedade recreativa. Alguns anos mais tarde, o personagem recordou estes fatos, 

afirmando que os socialistas pelotenses foram "vencidos pelos retr6grados ". Por6m, 

298 CORREIO MERCANTIL. Pelotas, 29/05/1892 e 31/05/1892. 
299 DEMOCRACIA SOCIAL. Pelotas, 06/08/1 893. p. 1 



175 

alimentava esperan9as de que a entidade ainda ocupasse "um lugar saliente no 

111ovllllenIO OPerlirlo" 300movimento operrio" 

Quando chegou a Rio Grande, ja havia ocorrido diversas tentativas de 

organiza9ao do proletariado local. A primeira foi a "Liga Operria" (1892301) que 

teve“にJ a duraぐdo podtica das rosas. Durくm cinco meses 翌フγoximadamente" 

Segundo Coutinho, sua dissolu9ao foi determinada pelos "pescadores de guas 

turvas" que “たvaram a poltica desmoralizada da burguesia para o seio da 

sociedade ". 

A partir dai, o operariado local dividiu-se em duas fac96es: uma que 

fundou o "Centro Operrio ", composto em sua maioria por funcion自rios da 

Rheingantz, e outra que manteve o nome de "Liga Operria ". Ambas pereceram 

com dias de diferen9a, o que provocou a desmobiliza9ao dos trabalhadores da 

cidade. Nas palavras do militante: "Foi tal o desnimo produzido no operariado pelo 

fracasso d'essas sociedades e pelos acontecimentos pouco ed/Icantes que nelas se 

deranl・  9ue amda hqje se reconhece o receio eルノta de coilβilll9a dos oPerdrios em 

tentativas de tal ordem"302 

No final de 1893, um grupo de "dedicados operrios" tentou reverter 

este quadro de apatia. Ricardo Jacob Pretz, Jos6 Lucas Pereira de Almeida, Ant6nio 

Lucas de Almeida e Joao de Oliveira Neves, auxiliados por outros nove 

300 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 23/01/1 898. p. 2 
JU'O jornal "Dirio Popular" noticiou sua instaIa9ao em abril deste ano. 1MAR10 POPULAR. 
Pelotas, 28/04/1892. 
302 Estas informa6es foram retiradas do artigo "Explicando VIII" (ECHO OPERRIO. Rio Grande, 
24/10/1897. p. 1), onde Coutiriho historia o movimento oper自rio rio-grandino. 
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"companheiros ", convocaram uma reuniao de "operirios artistas ", visando a 

organiza9ao de urna sociedade. Esta se realizou em 17 de dezembro, com 48 

presentes, elegendo-se, na ocasiao, uma diretoria provis6ria que conclamou o 

"operariado em geral" para o dia 24 do mesmo mes; quando, definitivamente, se 

fundou a entidade, escolhendo a assembl6ia o nome de "Unido Operria" 303 

Coutinho, ja conhecido por sua militancia na cidade vizinha, foi 

convidado por Pretz para participar da primeira assembl6ia publica da Unio. Nesta, 

apresentou-se a diretoria provis6ria que prop6s um projeto de estatuto para a 

discussao. O personagem estranhou tal procedimento mas nada disse pois todo o seu 

“にJ desejo era ver o Rio Grande com uma associaぐdo operria にJ"Contudo, 

quando os debates come9aram, o mesmo tomou o palavra para "(.) demonstrar o 

quanto havia de mal naqueたs estatutos que eram uma c中ia fiel dos do extinto 

'Congresso Operrio ' de Pelotas, que at' no抗ulo tinham aprova da ignorncia do 

oPerariado em matria de associaぐ6es'' 

Frente a estas crticas, nomeou-se uma comissao para elaborar os novos 

estatutos, da qual fazia parte o jovem militante. De acordo com ele, "(..) tanta 

coiグlanFa mereciam minhas convic戸es aos comissionados, que deixaram a meu 

cargo a tarefa de organizar os estatutos ". Posteriormente, suas propostas foram 

aprovadas, com pequenos reparos, pela assembl6ia 

A partir dai, a participaao de Coutinho na Uniao foi crescente. Alguns 

exemplos: ele apresentou o projeto e o desenho da bandeira da entidade, prop6s a 

303 Estes dados constam do quadro colocado na "sala de honra" da Sociedade Unio Operria por 
delibera9ao da assemblia geral realizada em 8 de dezembro de 1898. Documento avulso 
ASUO/CDH/FURG. 
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comemora9ao do I de maio e a cria9ao de uma cooperativa. Em janeiro de 1894, foi 

eleito orador da sociedade pela chapa oficial, encabe9ada por Ricardo Pretz304 

Segundo ele, "durante quatro anos nada se/e: na 'Unio Operiria ・  sem 

que eu fosse chamado, eu era imprescindvel, era quase um chefe contra a minha 

modstia.' ". 

Ou seja, desde o incio de sua militancia em Rio Grande, o personagem 

assumiu a persona de lider oper自rio, de representante local da revolu9ao social. Esta 

identidade manifestava-se sobretudo na orat6ria, na arte de usar as palavras certas 

para convencer um p自blico especifico. Tal habilidade era por ele utilizada 

principalmente na conscientiza9ao dos trabalhadores a respeito de sua misso 

hist6rica. Neste sentido, o mesmo afirmou ter sido "(..) feliz em interpretar o sentir 

dos eperrios・ e isto me aconteceu muitas vezes にノ”e que "'J os Pr中rios 

companheiros confessavam conilフreender eu peグとitamente os seus desejos" Ele 

considerava-se, entao, um intrprete do proletariado ou, para usar a ja referida 

expresso de Thompson, membro de uma "minoria com linguagem articulada "; e 

foi neste posto que assistiu a instalaao oficial da Sociedade Uniao Operria no dia 1 

de maio de 1894, oportunidade em que a festa do trabalho foi comemorada pela 

primeira vez na cidade305. 

304 0 jornal "Echo do Sul" apresentou a nomitata da chapa oficial no dia 6 de janeiro (ECHO DO 
SUL. Rio (3rande, 06/01/1894. p. 2.) e informou a elei95o da mesma no dia 20 (ECHO DO SUL. Rio 
Grande. 20/O 1/1894. o. 2.). 
inc ハ  」  」  ーー Us dados e cita96es reterentes aos pnmeiros anos de Coutintlo na Uniao Operaria toram retiraaos 
do ECHO OPERARJO. Rio Grande, 03/09/1899. p. 1. 
No "Livro 8mde e matrcula das classesノederロ山S d Sociedade切hdo C，フerria", do ano de 1900,0 
personagem aparece como o ddcimo quarto s6cio a ingressar na entidade, datando sua inscri9言o de 
janeiro de 1894 (ASUO/CDH!FURG). 
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Contudo, apesar desta ascend6ncia sobre os demais associados, Coutinho 

enfrentou diversos problemas na Uniao. Por exemplo: em 16 de dezembro de 1897, o 

mesmo foi eleito representante da sociedade ao Primeiro Congresso Oper自rio do Rio 

Grande do Sul por grande maioria de votos. Teve, porm, contra si, "(..) a oposicdo 

tenacssima dos 'amigos'do progresso da associaぐdo にJ"306 

Tais situa96es conflituosas eram motivadas, em primeiro lugar, pela 

heterogeneidade ideol6gica da sociedade, que abrigava em seu seio correntes com 

onenta96es diferenciadas: socialistas, anarquistas, mutualistas e operrios que 

simplesmente queriam usufruir dos beneficios oferecidos pela associa9ao. Segundo 

Petersen, a Unio tinha em 1897 aproximadamente 1000 s6cios, embora poucos 

fossem de fato militantes307. Coutinho participou do grupo que buscava dar uma 

dire9ao socialistaa entidade. De acordo com suas palavras 

"Interessado no elevamento das classes oper rias, e reconhecendo o 

prximo estacionamento da sociedade, por serem de efmera dura戸o os 

seus triunfos, procurei os mais ilustrados e conscientes conscios aos quais 

fiz ver o que sentia, que era o aborrecimento dos prprios operrios, por 

nada lhe oferecermos de novo onde prendessem a sua atenGdo 

Discutimos o assunto, e concluImos por delibera9百o da maioria 

introduzir o socialismo abertamente no seio da sociedade, dando-lhe assim 

um carter definido. 

Se bem que desde a sua funda9百o eu trabalhasse para o mesmo fim, 

no perdendo ocasio de apresentar aos oper rios o exemplo dos 

companheiros da Europa, era entretanto muito comedido nas minhas 

aprecia戸es para evitar dissidncias no seio da sociedade. Mas desde que 

achei companheiros capazes de me acompanharem, declarei abertamente 

306 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 19/12/1897. p. 4 
ーPETERSEN, SIlvia R. F. "Origens do primeiro de maio... ", op. cit., p. 24 

にJ ,,306 



o que deveramos fazer na 'Unio Operria', e de que s6 na esperanGa de 

v-Ia um dia com o Partido Socialista no seu seio,6 que a acompanha va"308 

Este posicionamento politico d esquerda conjugou-se com o 

temperamento forte e intransigente do personagem, o que causou varios atritos com 

outros s6cios da entidade. Ele era o que se poderia chamar de pessoa difcil, sempre 

pronto a comprar uma briga para defender seus pontos de vista. 

Assim, em outubro de 1897, teve que responder, em assembl6ia geral, a 

uni Conselho,"‘ ノ por faltas imaginadas ou alids mal compreendidas aprecia96es 

戸ltas por ns e qua妨cadas como insultos戸itos d diretoria e abusos de confianぐa 

quanto a mando na sociedade (e?)' 309 As fontes no explicitam quem foi o 

acusador31 e nem o motivo da acusaao. O "Echo" apenas insinua que o mesmo 

seria um ex-aliado de Coutinho que o teria acusado devido a um "capricho" 

"Tudo o que viemos dizendo tem por causa algumas verrinas que nos 

foram atiradas por algum que j nos achou muito bons, que mesmo nos 
apoiou materialmente na publica頭o destepmal! 

A causa de sua atual indisj.osi 百o com o 'Echo Operrio' e com o seu 
diretor 6 um capricho que ningum explica, que ele mesmo n百o 6 capaz de 
explicar porque caprichos desta ordem n百o tm explica 9d o" 

Tal "capricho" provavelmente tinha um fundo ideol6gico, j自  que pr6prio 

autor declarou que nao atacava individuos mas sim "idias mds ": "' esta a causa 

‘わs nossos ataques que nada mais representam do que a defesa dos princ加los que 

advogamos e pelos quais estamos dispostos a tudo ". No caso em questao, tratava-se 

308 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 03/09/1899. p. 1 
どECHO OPERRIO. Rio Grande, 17/10/1897. p. 3 
…O acusador talvez tenha sido Bernado de Lyra, que discutiu com CoutInho numa assemblia 
anterior. ECHO OPERRIO. Rio Grande, 19/09/1897. p.p. 3-4. 
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de uma luta contra''‘ ノ os pr中rios operrios inimigos dos sagrados princ加ios que 

professamos '' m 

Coutinho foi absolvido pela assembl6ia, apesar dos seis votos favor自veis 

asua condena9ao312 

Em razao destas diferen9as internas, as declara96es p丘blicas do 

personagem sobre o carter politico da sociedade variavam de acordo com a ocasio 

Em 1897, ele afirmou que a "(...) Unido Operria ー  se bem que ndo tenha como 

socia島Ia aparecido em campo Para lutar Pelos 請reitos dos associados -' 

incontestavelmente uma associaぐdo socialista, cujos princ加ios esto reconhecidos 

publicamente em todos os seus atos ". Noutro trecho do mesmo artigo, contudo, o 

tom enftico arrefeceu: a associaao aparece caracterizada como a "(.) lI nica que 

aqui tem existido com princpios mais ou menos socialistas" 313 No ano seguinte, a 

hesita9ao permaneceu: "esta associagdo socialista em toda a sua lei, tem bandeira 

socia僑ta e ningu'm como ela tem no Brasil festejado o l de maioにJ e em todos os 

seus atos'socialistα・ Mls por um pirronismo inexplicvel ndo admite a んta 

poltica"314. Alguns meses depois, seu discurso tinha outra e nfase: "a 'Unido 

Openir奴’ndo tem Po!加ca にノ・月 M dessa sociedilde Pnlvaーa de ter Po!加Ca, e os 

operirios sabem respeitar as leis que fazem " 315 

Portanto, os conflitos na entidade eram frequentes e envolviam 

principalmente dois grupos: os adeptos do socialismo, muitas vezes liderados por 

】】操CHO OPERARTO. Rio Grande, 10/10/1897. pp. 1-2. Grifos do autor('LT 	Y'y AT.rr 	 ,,. ,.,. 	. 	. 	- 
」ン、nv 'jrr.'.ju.iu. iio uranue, I iiiuiioii. p. i. ujornai nao apresenta o numero de s6cios que 

響黒状讐，漂響,lぎ讐o・讐S竺讐,黒勲讐yeや些噌es 」コ、・JIハノ、ノrL1tusJu. 1SJO uranue, Z'f/ lu/Iるソ i.p. I. unromeu. 

】語g聖然緊繁I？聖。Gran4e費ノ？1/1898. p. 2 」コ、JIハノ、ノ「‘ニ」v"uv・ Iuo uranue, V'fIuソノ16ソ6・ p・」・  



181 

Coutinho, e aqueles que nao queriam a "poltica" na organiza9ao. Por exemplo, em 

setembro de 1898, o Sr. Mario Douglas, na coluna "Notas ligeiras" da "Tribuna do 

Povo ", censurou a Uni乞o Operria por esta haver cedido seus sal6es para a 

realiza9ao das assembleias do rec6m-criado Partido Socialista local. O "Echo" 

respondeu a crtica da seguinte forma: "Isto ndo implica nada com a lei da 

associa戸o, como o proprietrio do prdio onde ela funciona, apesar de capitalista, 

ndo tem nada com as discuss6es anti-proprietdrias neた travadas " 316 

O jornalista Joao Jos6 Cezar tamb6m protestou, durante uma assembl6ia, 

contra a ideologiza9do da sociedade, afirmando: "se estava numa assemblia de 

socialistas, se retiraria, porque era completamente adverso a essas teorias, comoル  

muitas vezes o tinha declarad(ルJ"317 

Um ano depois, a tensao cresceu consideravelmente: a diretoria da 

entidade nao quis mais permitir que o Partido Socialista realizasse reuni6es em suas 

dependncias. O personagem assim reagiu deciso: 

A (...) 'Unio Operria' que em boa lgica deveria ser a melhor 

auxiliar do partido,6 ao contrrio quem mais tenta prejudic-lo por 
interm6dio de alguns dos seus membros. 

E a primeira vez, que nos conste, que uma associa9o operria se 
nega a auxiliar uma 旭ntativa de propaganda e instru9百o operrね,mui加  
principalmente quando se declara pela imprensa que ser livred entrada e 
dpalavra. 

316 M訪jd 
m ECHO OPERARIO. Rio Grande, 11/09/1898. p. 2 



Resta-nos a consola戸o de termos conhecido mais uma vez a md 

vontade de alguns membros da diretoria daquela sociedade para com o 

nosso partido, e certificar-nos de que s百o os de casa os piores inimigos'318 

As fontes nao trazem maiores informa96es sobre o conflito. Contudo,6 

possivel presumir que o grupo socialista se articulou para conseguir, na assembl6ia, a 

derrubada da proibi9ao. Afinal, no mes seguinte, o Partido ja realizava novamente 

encontros nos sal6es da Unio, "(..) cedidos para este fim" 319 Buscando evitar 

problemas desta ordem, os "Estatutos" de 1903 determinaram que "aos associados 

'livre pertencerem a este ou aquele partido pol加co, mas‘ー肋es expressamente 

proibido fa:er dela [sic] propaganda dentro ou fora do recinto da sociedade em seu 

nome" 320 

Em 25 de fevereiro de 1903, Coutinho foi vitima de um atentado quando 

'‘にJ seguia para o d rduo serviぐo que tem como professor das aulas da 'Unio 

Operria' (..) ". Ant6nio de Oliveira Rocha, que passava a cavalo, lhe infligiu 

diversos golpes de a9oite, produzindo les6es de natureza leve, segundo o auto de 

corpo de delito. O agressor, mais conhecido como "Ant6nio Facadas ", tinha 39 

anos, era casado, natural de Rio Grande e, no processo, aparece ora caracterizado 

como jornaleiro ora como empregado do matadouro publico. 

O julgamento ocorreu em maio do mesmo ano, sendo o ru, que sempre 

se declarou inocente, absolvido por quatro votos contra um. O 自  nico jurado que 

votou pela sua condena9ao foi Augusto de Souza Freitas, ex-colaborador do "Echo" 

e s6cio da Uniao. O "ofendido" apelou da senten9a e o processo seguiu para o 

182 

諮ECHO OPERRIO. Rio Grande, 03/09/1899. p. 2.319 Segundo convite assinado pelo secretrio do Partido, Ant6nio Guedes Coutinho, e publicado no 

鳶塁器器器臨臨認器器認 cit., p. 21 
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Superior Tribunal do Estado, em Porto Alegre. No inicio do ano seguinte, 

convocaram-se novas sess6es do juri, mas Coutinho nao compareceu por motivo de 

doen9a (cistite). Finalmente, em junho, este h ltimo perdoou seu agressor, retirando a 

acusa9ao. 

Apesar de fornecerem abundantes dados sobre esta intrincada batalha 

jurdica, nem o processo crime referente ao atentado, nem as noticias publicadas na 

imprensa sobre o caso esclarecem os motivos da agressao e do perdo. Algumas 

testemunhas, como o portugus Joaquim Augusto de Barros, concunhado do r6u, 

atestaram os maus antecedentes do mesmo: era desordeiro e havia sido preso em 

Pelotas "por gatuno de cavaihadas ". Tamb6m revelaram, por contraste, que tinham 

a vitima "na conta de homem bom ". No mesmo sentido, o "Dirio do Rio Grande" 

afirmou: "nunca ouvimos dizer que Guedes Coutinho, cujo proceder na sociedade se 

isenta de censuras, contasse mimi魯フs capazes de um ato que tanto dep6e contra os 

nossos foros de civilizados"32' 

Este segredo ficou para a posteridade, sugerindo quest6es como: 

"Facadas" teria sido enviado por algu6m, descontente com as crticas e acusa96es 

que o redator do "Echo" fazia sem papas na lingua? O crime envolveria outros 

problemas politicos e/ou pessoais? Tais perguntas, entretanto, permanecem no 

terreno das conjeturas. De qualquer forma, o caso demonstra, novamente, que as 

id6ias e atitudes do personagem encontraram resist6ncias e oposi96es, por vezes 

manifestadas de forma violenta. 

321 As cita96es foram retiradas do "Processo crime ", op. cit. e do jornal DIRIO DO RIO GRANDE 
Rio Grande, 26/02/1903. p. 1. 
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No que tange ao atentado, a Uniao manteve uma atitude ambigua: por 

um lado, a sua diretoria resolveu, em 1903, "(..) dispensar todo o apoio a esse 

companheiro, Para desagravar-se e dando-訪e Para advogado o nosso lんstrado 

conlpanheiro Aんaro da Siんα que aceitou e acompanhou a questo atd subir ao 

Superior Tribunal do Estado にJ.Para este processo pagou a Unido （加erria α 

quantia de 219S000 de custas" 322 Por outro, o conselho da mesma decidiu, no ano 

seguinte, que esta nao deveria fazer qualquer despesa com o processo, entregando a 

causa a justi9a publica323 

Em julho de 1909, verificou-se outro momento de tensao na entidade. 

Coutinho enviou um oficio a diretoria, acusando o presidente, Joaquim da Cruz Dias, 

de nao ter cumprido com a“にJ ordem da assemblia geral de venderem-se as casas 

mandadas construir no terreno social que a sociedade possui na Cidade Nova'' 

Solicitava, entao, que fossem“にJ processados os autores destes desrespeitos que 

tanto dep6em contra a moral e os interesses desta sociedade”. 

A acusaao deve ter sido bastante grave, pois Cruz Dias pediu demisso 

e desculpou-se por qualquer falta cometida. Foi solicitada, entao, a presen9a do vice- 

presidente, Ant6nio Laurino, que nをo compareceu a reuniao alegando "uma forte dor 

de cabeca ". Frente ao impasse criado, Guedes Coutinho assumiu provisoriamente a 

．ー～，いAーーム324 ーーーユ、一1一“一一一ー一一一一一一一一 1ーーーー  エー  」一  二325 p1、  iuctiしia ,bcuuu c iciiu piui. 4 IUCSHI4 aiguiis uias uepois 

讐 "Relatrio da Sociedade Unido Operria ",op. cit., p. 9 
"j Ata de 13/03/1904. Livro de Atas do Conselho Deliberativo, 1904-1909. p.p. 11-12 
(ASUO/CDHIFURG). 
324Ata de 16/07/1909. Livro de Atas das Sess6es da Diretoria, 1906-1911. p.p. 144-146 
(ASUO/CDHIFURG). Nesta ata. Coutinho j自  assinou como oresidente. 
ー INO eia ii ae jurno, o personagem apresentou-se como presidente eleito. Ata de 3 1/07/1909. Id. 
ibid p.p. 147-150 
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Como presidente, o personagem procurou atender as exigencias oficiais 

do cargo e tamb6m defender suas concep96es politico-ideol6gicas, ainda que estas 

a96es possam parecer incompativeis. Em rela9ao ao primeiro aspecto, por exemplo, 

ele participou, no dia 16 de setembro, juntamente com o secretario e o tesoureiro, da 

"sessdo fInebre" do intendente e chefe politico local Juvenal Otaviano MUller 

Tamb6m consignou-se em ata um'‘にJ voto de pro加'ido pesar pela passagem d vida 

'",L""‘、，ノ． dノ、 ‘,ー～,..～、ニ.,.1 一 L,ーー,ー-Iー  ーコーA」ー““ーーエーー J一一一一」一L 」ー  ノ  、 ,,326 ) UIグじLIVU U1/'“じJy“じし‘Vビ‘cflUff (AU〔ノ ‘4Utnlr:iさiruuur ao mUmcア‘U （・・ノ  

J em outubro, por sugesto do Conselho, a entidade resolveu promover 

uma assembl6ia geral publica para protestar contra o assassinato do anarquista 

espanhol Francisco Ferrer. O "companheiro" Carlos Schmidt J丘nior prop6s que os 

oradores inscritos neste ato n谷o ofendessem a ningu6m. O presidente respondeu no 

saber '‘にJ como ndo se hd de ofender um governo que assassina um inocente pelo 

fato de ser um livre pensadorにブ'.Afirmou ainda que 

%J propositalmente nada fez para homenage-lo. No queria que 

disessem que ele estava prejudicando os interesses da sociedade que 

[sic] todo convencional e mesmo porque, tratando-se de um anarquista 
declarado e n百o tendo a sociedade programa para n百o dizer que so contra 
a estas teorias, n百o desejava que o indicassem como agitador de um 

protesto necess白rio e digno. Porm, que n百o est de acordo visto a 

sociedade nada fazer pelo operariado e muito especialmente nestes 
casos' 27. 

Ou seja: por um lado, Coutinho participou da homenagem ao 

representante local da poltica burguesa do governo ga自cho; por outro, criticou a 

Unio por sua apatia em rela9ao a luta operria 

竺Ata de 13/09/1909. Id ibid p. 153 
"' Ata de 22/10/1909. Id ibid p,p. 155-157. 
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O militante foi reeleito em 12 de dezembro do mesmo ano328 e, pouco 

tempo depois, apresentou a diretoria um programa com as seguintes propostas 

1) reformar os sal6es da sociedade; 

2) criar jogos, como o tiro-ao-alvo e o bilhar, para atrair os s6cios e suas 

famlias; 

3) suprimir a aula do sexo masculino, substituindo-a por uma aula 

pblica, com o apoio do governo estadual; 

4) solicitar a intendencia a eleva9ao do subsidio da aula do sexo 

feminino para 150.000 r6is; 

5) transformar o Grmio Dramtico em sindicato aut6nomo, devendo 

este pagar aluguel a entidade; 

6) alargar a esfera do amparo social mtuo at6 os estranhos a Uniao; 

7) organizar uma caixa de auxilio mhtuo e cr6dito sob garantia da 

sociedade; 

8) trabalhar por todos os meios para a reduao da jornada di自ria de 

trabalho, buscando-se, para tal fim, o auxilio da intend6ncia e do conselho; 

9) alterar os estatutos dando a associa9ao "(..) o cariter de que carece 

como oPerr加， Progressista e livre Pensadora Para o que'Preciso organizar as 

dasses sob a forma sindica僑ta"; 

10) fazer uma latrina; 

328 Segundo o ECHO DO POVO. Porto Alegre, 17/01/1910. p. 2 
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II) estabelecer uma cooperativa de constru9ao de casas para os oper自rios 

nos terrenos da Uniao; 

12) promover palestras instrutivas nas dependencias da mesma sobre 

todos os assuntos329 

A lista sugere medidas de carter diferenciado: algumas (1, 10) visavam 

o aperfei9oamento da infra-estrutura da Unio; outras (3, 4, 5, 6, 7) objetivavam 

aumentar as rendas da entidade; o Item 2 tinha como meta atrair os associados e os 

demais (8, 9, 11, 12) possuiam um carter mais politico, envolvendo a melhoria das 

condi96es de vida do operariado e a sua conscientiza9ao. E possivel tamb6m 

observar que, em diversos pontos (3, 4, 8), o programa apelava para o auxilio dos 

poderes constituidos, estadual e municipal. Percebe-se, assim, que seu projeto 

oscilava entre as proposi96es de curto prazo, relacionadas com a vida administrativa 

e financeira da sociedade, e aquelas vinculadas a antigas reivindica6es: jornada 

di自ria de oito horas de trabalho, habita96es para os operrios, organizaao das 

"classes" em sindicatos e "elevaぐdo cultural do proletariado" 

O personagem enfrentou diversas resistencias neste seu segundo 

mandato. De acordo com ele, o programa antes mencionado foi "(..) quase em 

absoluto reprovado pela assemblia geral ". As comemora96es do dia do trabalho 

tambdm suscitaram muitos problemas: os bibliotecrios demitiram-se e o Grmio 

recusou-se a participar das reuni6es da diretoria "(...) porque ele [Coutinho] 

esqueceu-se de por os seus nomes na apresentaぐdo que fez α凌retoria ao publicar o 

1Inico nImero do '1 de Maio ". Alem disso, teve que ir a imprensa responder a um 

329 Ata de 31/12/1909. Livro de Atas das Sess6es da Diretoria, 1906-1911. pp. 163-165 
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jornalista que queria"'J nos intrigar, depois de uma explora戸o poltica por 

ocasio da sessdo solene de / de maio ". Por fim, o Conselho enviou um oficio ao 

presidente, "(..) condenando a nossa [de Coutinho] atitude em apresentar d s 

pessoas ndo s6cias a僑la de auxlios d sルstas de l de maio'' 

Estes atritos levaram Coutinho a pedir demissao do cargo, a qual foi 

negada pela diretoria330. Assim, ele permaneceu na presidencia ate outubro de 

1910331. Em 21 de novembro, aprovou-se seu relat6rio final, "minucioso e bem 

elaborado"332 

Apesar dos conflitos citados, o personagem manteve sempre um intenso 

envolvimento com as atividades da Unio. Ele participou de diretorias e 

comiss6es333, do Grmio Dramtico334, dos festejos335; ministrou aulas e 

conferencias336 e representou a associa9ao em diversos acontecimentos337. Em 1905, 

tornou-se s6cio benem6rito da entidade338 

330 Ata de 10/06/1910. Id. Ibid. p.p. 180-181 
33l A b ltima ata assinada por ele como presidente e a de 20/10/1910. la. fina. p. 1ど9. 1 . ，、  ，  
讐Ata de 21/11/1910. Id. ibid. p. 189. Nesta ocasio, o presidente ja era I nomaz ae Aqutno聖cna.、．  
J3JExemplificando: comiss云o que revisou as contas da Umc×一 em ド翌（Lしtiヒ竺誉禦誉担・ 氏］8 
Grande, 18/07/1899. p. 3.); comissao para elaborar os estatutos-da sociedade, em 1門i , .ts'aniros au 
Sociedade Unio Operria二 op. cit., p・ 43・）;comis動  de 」  organizaao cio 三9gu！讐9nto lnte円gど  
Conselho Deliberativo, em 1904 (Ata de 14/01/1904. Livro de Atas cio Lonseino vetioerativo, iv'- 
1909. p. 3.) e comiss圧o de consultas para tratar de "(...) assuntos sociais ae imporiancia , em i'u' 
(Ata de 10/01/1909. Id. ibid. p. 185.). 
334 Al6m de dramaturgo, o personagem atuou tamb'm como ator. Na pea "Amor e ouro , cie autona 
da anarciuista Agostina Guizzardi, ele fez o papel de vilo. GU1ZZARDI・  Agostina. Amor e ouro. 
Drama social em 3 atos. Rio Grande, s/e, mar9o de 1906. Representado pela primeira vez no teatro 
"Polvtheama Rio-Grandense" na noite de 27/06/1903. 
335 Os "Estatutos" previam duas comemora96es anuais: uma no dia 1 de maio e outra no aia z't ae 
dezembro, data da fundaao da entidade ("Estatutos da Sociedade Uni1o Operaria , op. Cu., p. '4). 
Coutiriho era presenCa constante nestes lestejos. 
336 

Em dezembro de 1897, por exemplo, o principal redator do "Echo" realizou uma conrerencia, 
depois da sesso de assemblia geral, onde "tratou da siluado do operariado neste es/ado e abrangeu 
outros vontos de interesse em que demonstrou a necessidade urgente que temos de organiza o'汐  
jornal noticiou a presen9a de "('...) um nImero regular de ouvintes (...)"no ato (ECHO OPERRIO 

Rio Grande, 19/12/1897. p. 4.). 
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Era reconhecido, sobretudo, pelas suas qualidades intelectuais e por sua 

eloqu6ncia. Por exemplo: o "Relat6rio" de 1903 informa que o mesmo foi orador 

das sess6es comemorativas da descoberta do Brasil, em maio, e da Tomada da 

1つ一一“n一一  ～一一ニ111一一339 T、, iabiiva, cm j ulno ・  uiscursou iguaimente nos testejos do dia do trabalho; pelo 

menos nos anos de 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910 e l912340. Mais 

uma vez fica claro que a palavra falada era um dos principais instrumentos de sua 

militancia. 

Devido a sua atua9ao destacada na Uniao Oper自ria, Coutinho foi 

escolhido para representar a Sociedade em dois importantes eventos: o Primeiro 

Congresso Operrio do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (1898), e a Segunda 

Conferncia Socialista Nacional, em Sao Paulo (1902) 

Segundo Petersen e Lucas, o primeiro reuniu, nos dias I e 2 de janeiro, 

%J com grande entusiasmo representantes de associaぐ6es operrias de vdrios 

pontos do estado e da capital, com a finalidade de discutir diretrizes comuns para α 

organi:a戸o e aぐdo do operariado galIcho em um momento em que o avanco da 

indIstria laprtalecendo progressivamente o poder do empresariado local" 34' 

O militante rumou para a capital do Estado no dia 25 de dezembro de 

1897, a bordo do vapor "Meteoro ", juntamente com Joao Thomaz Mignone, da Liga 

337 Entre outros acontecimentos, pode-se mencionar que Coutinho, juntamente com Adalberto Torres, 
representou a Uni豆o no ato inaugural das obras da Barra do Rio Grande (O TEMPO. Rio Grande, 
12/12/1907. p. 1.). 
338 Ata de 18/05/1905. Livro de Atas do Consetho Deliberativo. 1904-1909. 
竺 "Relatrio da Sociedade Unio Operria...",op. cit., p. 7. 
34。 Segundo as seguintes fontes, respectivamente: ECHO OPERRIO. Rio Grande, 14/05/1899. p.p 
1-2; A OPINIAO PUBLICA. Pelotas, 02/05/1901; "Relal6rio da Sociedade Unio Operria... ", op. 
cit., p. 6; A OPINIAO PUBLICA. Pelotas, 29/04/1905 e 06/05/1907; 0 TEMPO. Rio Grande, 
02/05/1908. p. 3; 0 TEMPO. Rio Grande, 04/05/1909. p. 3; 0 TEMPO. Rio Grande, 02/05/1910. p. 2 
e SOCIEDADE UNI O OPERARIA. Relat6rio Presidencial de 1912 
341 PETERSEN, Silvia R. F. e LUCAS, Maria E. "Antologia... ", op. cii., p. 104 
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Operria de Pelotas. Deixou um artigo para ser publicado no "Echo ", com as 

seguintes considera96es: 

" Quando for lido este artigo pelos nossos leitores, j deve ter sido 

aberto em Porto Alegre o I Congresso Operrio, j devem ter ressoado na 

primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul as vozes, cheias de 

entusiasmo e de convic 百o, dos representantes legItimos do operariado dos 

princ4)ais centros de popula戸o do Rio Grande. 

Pela primeira vez a capital do Rio Grande do Sul ver em seus seio 

verdadeiros representantes do povo que vo ali espontaneamente e sem 

visarem interesses pessoais, a um aceno dos seus irmdos de lutas, a um 

apelo dos companheiros de infortnio que, convencidos da fora que produz 

a unio, e desiludidos da hい6crita e refalsada prote戸o que a burguesia diz 

dispensar d s classes produtoras, chamam aos operrios de todo o estado 

para acordarem nos meios de protegerem-se a si prprios e evitarem assim 

a continua戸o dos seus sofrimentos. 

(...) so genunos filhos do povo, criados no trabalho que caleja as 

m百os (...); so homens feitos 白  prova de sacrifcios, sofrendo priva96es 

indmeras, sob o jugo frreo do capital assassino; s百o vtimas cansadas do 

ltego infame da escravido; so homens a quem a conscincia se revolta 

por verem tanta injustia; s百o m白rtires da organizac百o social que se 

revoltam contra os privilgios da classe malandra (...). 

(...) estes, os humildes filhos do trabalho, os sacrificados de todos os 

g'J§ os p白rias, enfim, unem-se d nica e exclusivamente para consultarem as 

suas conscincias, e, abrindo os seus cora加es, dizerem em frases rudes e 

sem gramtica o que sentem na alma e qual a forma que melhor entendem 

que possa libertar a humanidade desse cancro social que se chama mis'ria 

‘．  一
,,

342 

No trecho citado, o personagem apresenta-se como membro de um grupo 

especifico: o dos "representantes legtimos do operariado",dos‘即nunos戸ihos do 

povo ". Tal identidade forjava-se pela exclus瓦o ("pdrias"); pelo sacrificio 

342 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/01/1898. p. 1. Grifos meus 
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("companheiros de infortnio’二 "vtin2as ’二 "mdrtires da organi:aぐdo social", 

"sacrflcados de todos os dias"); pelo trabalho ("humildes filhos do trabalho ") e 

pela revolta ("irmdos de lutas ", "homens a quem a conscincia se revolta"); 

contrastando com a representa9ao feita do outro: a burguesia, a "classe malandra ", 

que promove a mis6ria e conserva os trabalhadores sob o "jugo frreo do capital" 

Estas afinidades, segundo ele, derivavam mais de um sentimento comum do que, por 

exemplo, de uma perspectiva te6rica semelhante. Por isso, ao "consultareml as suas 

conscincias [e abrirem] os seus corag6es ", os congressistas conseguiriam 

identificar as formas mais apropriadas de prote9ao, resist6ncia e luta da "classe 

Produtora ”. 

Porm suas expectativas foram frustradas, pois a embarca9ao na qual 

viajava encalhou num lugar denominado Itapua, l自  permanecendo at6 o dia 3, 

quando outro vapor resgatou os passageiros. Uma comisso de congressistas recebeu, 

entao, os delegados de Rio Grande e Pelotas, conduzindo-os a sede do jornal 

"Gazetinha ". La, assinaram as atas e propostas apresentadas no encontro, "(...,) com 

Pequenas resかiぐ6es que em nada Puderam alterar as resolu9うes tomadas, visto ser 

pra do regulamento ル  encerrado e vencido" Terminaram '‘にJdando um viva 

entusidstico d conノraternizα戸o das classes oPerrias, ao operariado rio-grandense, 

aos iniciadores do Congresso e aos socialistas do universo”. 

Alguns dias depois, o militante agradeceu a "(..) aforma social stica por 

que foram recebidos os representantes do sul do estado にJ"co“にJ o tratamento 

afetuoso com quepi tratado pelos col響％inheiros de Porto Alegre"343 

343 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 16/01/1898. p. 1 
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Este clima de cordialidade e congra9amento presente na rela9ao de 

Coutinho com os socialistas da capital foi rompido em agosto. O primeiro reclamou, 

pelas pginas de seu jornal, que a comissao executiva, nomeada durante o 

Congresso, ainda nao havia publicado as resolu96es do mesmo. Segundo ele, estes 

individuos ou n乞o se esfor9avam para cumprir suas tarefas ou nao tinham capacidade 

para isto. Exigia, entao, "(.) uma pronta satisfaぐdo da parte do companheiro 

Francisco Xavier da Costa, um dos membros mais influentes da comissdo 

organizadora do Congresso, e como membro que'do Comit' Executivo do 

mesmo"344 

Xavier da Costa - naquele momento o grande articulador do movimento 

operrio de inspira9ao social-democrata em Porto Alegre - enviou, ento, urna carta 

adiretoria da Uniao Operria, fazendo “にノ as mais indignas referencias aodiretor 

deste jornal, chamando-o de ignorante, especulador, malcriado, atrevido, 

atrabilrio, to阿 vaidoso e... penso que santo ndo chamou?".Este ltimo, em 

resposta, resgatou a sua trajet6ria de vida, para provar que a mesma havia sempre se 

caracterizado pela honradez e pela dedicaao 自  causa socialista345 

Em outubro, o jornal de Rio Grande publicou urna missiva de Pedro 

Tacito Pires, comunicando a sua saida da Comisso Central eleita durante o 

Congresso, devido a falta de "energia" da mesma. Logo adiante, o mesmo peri6dico 

transcreveu uma nota da "Gazetinha ", informando a exonera9ao de Xavier da Costa 

do cargo de presidente da Liga Oper自ria Internacional de Porto Alegre. Segundo o 

344 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 07/08/1898. P. 1. Xavier da Costa justificou o atraso na 
publica 乞o das resolu96es do Congresso pela dificuldade de se conseguir tradutores para o alemao e 

o italiano, duas das linguas oficiais do encontro (GAZETIN}{A. Porto Alegre, 01/11/1898. p. 2.) 
CHO OPERAIUO. Rio Grande. 25/09/1898. o. 2. 
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redator, tais fatos sao um '(...) atestado cabal da inpcia e loleima do companheiro 

Francisco Xavier da Costa que, com uma 加sani'de crianca mal educada, quis,d 

Hla de argumentos de defesa・ enxovalhar com frases [ilegivel] e mentirosas aquele 

que o tinha desmacarado como loん e pedante que'" 346 

Entretanto, o socialista porto-alegrense reassumiu a presidencia da Liga 

no final do ms e voltou imprensa para justificar sua deciso. Referiu-se, entao, a 

Coutinho como "‘ ノ garoto malcriado, maca queando jornalista srio,‘ ノ num 

P町フelucho publicado na cidade do Rio Grande sob o mentiroso ttulo de 'Echo 

Operri叱  papelucho esse que にJ s6 serve para desorientar e desunir cada ye: 

maisa parte do proletariado rio-grandense que o l, e compromete-ん emルceda 

sociedade em geral" 347 

O redator do "Echo" respondeu que deixava de dar o "corretivo 

merecido" no seu opositor por respeito aos seus amigos e a si mesmo, e afirmava 

num tom benevolente: "' um pobre tolo a quem voto comiseraぐdo" 348 ou "Pobre 

Chico! Faltou-lhe o gs com que enchia o seu balo, e... zs! Ld seplaquele 

insかutivop..ProPagandista " 349 

A polmica descrita acima mostra a existencia de s6rios conflitos entre 

os "irmdos de lutas" e "companheiros de infort"nio ", reunidos em Porto Alegre por 

ocasio do Congresso. Estas rixas, aparentemente, nao derivavam de divergencias 

te6ricas. Afinal, Xavier da Costa tamb6m definia o socialismo como "(...) esta 

sublime doutrina a que ligaram seus nomes de propagandistas em'ritos Lassalle, 

346 ECHOOPERRIO. Rio Grande, 23/10/1898. p. 1 
347 GAZETINHA. Porto Alegre, 01/11/1898. p. 2. 
348 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 27/11/1898. p. 1. 
349 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/01/1899. p. 3 
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Marx, Malon, Liebknecht, Singer, Bebei, Amicio, e outros! ", ou seja, praticamente os 

mesmos inspiradores de Coutinho. A origem das rivalidades parece residir, muito 

mais, nos entendimentos diferenciados sobre como deveria proceder-se a 

organiza9ao concreta do operariado. O representante de Rio Grande, que sempre 

defendeu a federa9ao das sociedades prolet自rias, julgou ser uma falta grave a no 

publica9o das resolu96es do encontro. Pode ter entendido que a Unio estava sendo 

excluida, pela falta de informa96es, deste processo mais amplo de articula9ao do 

movimento operrio gaucho350 

Some-se a isto, a personalidade dflcil dos contendores, que contribuiu 

para transformar o conflito politico em uma desaven9a pessoal. O colaborador da 

"Gazetinha ", segundo Mauch, esteve envolvido em polmicas no meio operrio ao 

longo de toda sua vida publica351. Coutinho, como ja foi visto, tamb6m nao transigia 

em suas opini6es e freqiientemente desentendia-se com outros militantes, O 

resultado do confronto s6 poderia ser explosivo 

350 Nesta contenda, a diretoria da Uni豆o apoiou Coutinho. No relat6rio apresentado pelo presidente, 
Antenor Ignacio da Silva,h Assembleia Geral, em S de janeiro de 1899, tamb6m reclama-se do atraso 
na publica 乞o das resolu96es do encontro: "so に．力フassados 13 meses, eal'hoje nada vimos que d 
cumprimento ao resolvido llo Congresso. No sabemos como声lgロr e o que e写7emr",Decidiuーse, 
entao, seguir um caminho alternativo, oficiando-se diretamente as associa96es operrias com a 
Dr000sta de federacao. “ん) o cue foi たito (...) e cue 危 deu em resultado a adeso 山s mais 
imporrarnes (...j . I ranscnto no tしiio U上’tKA.KIu. itio uranue. U/U2/ i oソ '. a 4. 
-O tipOgrato Francisco )(avier da Costa participou do primeiro n〕cleo socialista surgido em Porto 
Alegre em 1891. Iniciou sua carreira jornalstica na "Gazetinha ". Atuou na Liga Operria 
Internacional e no I Congresso Operrio do estado. Em 1906, foi um dos fundadores da FORGS - 
Federaao Operria do Rio Grande do Sul. Posteriormente, aproximou-se do Partido Republicano Rio- 
Grandense, elegendo-se pelo mesmo para o cargo de conselheiro municipal em 1912, no qual 
permaneceu por mais de duas d6cadas, tornando-se depois secretrio do prefeito Alberto Bins. Devido 
a esta aproxima9ao, era acusado pelos anarquistas de "namoro com a burguesia ". Tal postura lhe 
valeu tambdm a expulsao de alguns sindicatos e associa96es, mesmo sendo considerado o introdutor 
das idias marxistas entre os operrios da Capital. MAUCH, Claudia. "Ordem pblica e 
moralidade... ", op. cii., p.p. 53-54, 59 e 62 
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Em 1902, o personagem participou da 2 Conferencia Socialista Nacional, 

realizada entre os dias 29 de maio e 1 de junho em Sao Paulo, como representante do 

operariado rio-grandino e pelotense352. No documento publicado apos o tdrmino do 

encontro, ele aparece como delegado do "Club Socialista" de Rio Grande, 

juntamente com Bernardino Ferraz, e da Unio Oper自ria da mesma cidade,u nicas 

organiza96es gauchas presentes no evento353. 

Nesta Conferencia, reuniram-se trinta e sete sociedades: vinte e cinco de 

Sao Paulo; trs de Minas Gerais; duas da Bahia e do Rio Grande do Sul e uma do 

Par, Paraiba do Norte, Sergipe, Parana e Pernambuco. Nela, decidiu-se fundar o 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), cujo programa enfatizava a necessidade da luta 

politica e da instru9ao dos trabalhadores. Seu "Manifesto" indicava a leitura dos 

"livros mais recomendiveis para o estudo do socialismo cienr卵co" "Le Capital" e 

"Le manifeste communiste" (Karl Marx), "Le socialisme intgral" e "Prcis du 

socialisme" (BenoIt Malon), "Principes du socialisme scientfI que" (Gabriel 

Deville), "Socialisme utopique e socialisme scientg'Ique" (Engels); "La femme" 

(Bebei); "Histoire du socialisme" (Jaurs), "Ii socialismo e la scienza positiva" 

(Enrico Fern) e "O socialismo na Europa" e "O livro da pa:" (Magalhaes Lima) 

Percebe-se, portanto, que Coutinho estava afinado com as propostas e id6ias 

socialistas que circulavam no Brasil naquele contexto e, por isso, deve ter se sentido 

em casa junto aos demais militantes presentes no Congresso. Seguindo as 

352 CORREIO DO POVO. Porto Alegre, 29/05/1902. P. 2. O jornal informa que Coutinho recebeu 
gratuitamente a sua passagem de ida e volta da Cia. Costeira. N五o explica, contudo, os motivos desta 
doa9乞o. 
353 MANIFESTO do Partido Socialista Brasileiro. Publicado n' O ESTADO DE SAO PAULO. Sao 
Paulo, 28/08/1902. p. 3. (Edi9ao fac-similar). O "Club Socialista" de Rio Grande foi findado em 1902 
e auxiliava o Partido Socialista local (DIARIO POPULAR. Pelotas, 07/05/1902.). 
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determina96es do programa do Partido, ele provavelmente serviu como "secretdrio 

correspondente ", "tra9o de unio" entre o Conselho Geral do PSB e a Sociedade 

Unio Operria de Rio Grande354 

De acordo com Hardman e Leonardi, "o PSB fundado em 1902 ndo 

conseguiu deixar de ser uma戸dera戸  o de grupos locais mais ou menos isolados e 

de grande heterogeneidade. にJ Sua sede ficou sendo So Paulo, passando o jornal 

'Avanti ' a ser orgo do partido. Estevam Estrellapleleito secretdrio-geral"355 

Apesar dos esfor9os do seu delegado, a Uniao, situada numa cidade tao 

distante do centro das decis6es, nao parece ter mantido vinculos mais estreitos com o 

Partido. No relat6rio de 1903, nenhuma men9ao 6 feita neste sentido. Informa-se, 

apenas, que o "Avanti!" 'freq女entava" a mesa de leitura de sua biblioteca356 

Posteriormente, a referida entidade, devido a falta de recursos, no 

enviou delegado ao "2 Congresso da Classe Operria do Estado do Rio Grande do 

Sul", que se realizaria em Porto Alegre no dia 2 de maio de 1909. Manifestou, 

contudo, seu desejo de'‘にJ que os traba訪os sejam de bons resultados e as 

resolu6es de 6 timos frutos ". Remeteu tamb6m uma proposta para ser incluida na 

ordem do dia do Congresso; elaborada por uma comissao autorizada pela assembl6ia 

geral, tendo Coutinho como relator. Nela, sugeria-se que os pontos principais do 

encontro fossem: 1) conquista da jornada diaria de 8 horas de trabalho para todas as 

industrias; 2) pagamento aos s自bados nos estabelecimentos onde se empreguem 

35 ' O 'Manlfes1o" 'prescrevia, no item "Organizado do Partido ", que "todas as organiza6es 
aderentes ao partido socialista bras施iro devem nomear um secretrio-correspondente, pessoa de 
co,加iia, que sirva,a bem dizer, de trao de unio entre as referidas organiza6es e o conselho 
geraI". Id. ibid

." HARDMAN, Foot e LEONARDI, Victor. "Histria da indIstria.. . ", op. cit. , p. 195 
356 "Relatrio da Sociedade Unio Operria...",op. cit., p. 19 
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assalariados; 3) cria9ao de tribunais de arbitrio para resolver os conflitos entre 

patr6es e operrios; 4) delimita9ao de um prazo para que as associa96es e sindicatos 

cumpram estas resolu96es e 5) publica9言o de um manifesto s classes trabalhadoras, 

explicando as vantagens destas medidas e os prejuizos causados pelo excesso de 

trabalho. 

Tais a96es objetivavam melhorar as condi96es de vida e de trabalho dos 

operrios, possibilitando que os mesmos tivessem tempo para se educar; 

"considerando que deve ser base Primordjal de toda a organizacdo Proた(ria dar α 

cada um trabalhador conscincia de sua situα戸o em face d sociedade burguesa 

にJ ,, 357 

Por6m, segundo o "Correio do Povo ", o Congresso de Porto Alegre foi 

inicialmente transferido para uma cidade do interior e depois adiado. N5o consegui 

descobrir, entretanto, nem os motivos destas altera96es nem se o encontro acabou 

efetivamente ocorrendo358 

A atua9ao de Coutinho nos Congressos citados contribuiu decisivamente 

para consolidar o prestigio da Unio Oper自ria de Rio Grande no estado e no pais. No 

nivel municipal, a entidade tamb6m teve um papel destacado. Neste sentido, as 

fontes consultadas apresentam alguns exemplos do envolvimento da mesma em 

greves e noutros movimentos reivindicat6rios. 

3" O oficio foi redigido em 26/04/1909 e publicado no CORREIO DO POVO. Porto Alegre, 
05/05/1 909. p. 1. 
358 CORREIO DO POVO. Porto Alegre, 25/04/1909. p. 4 e 05/05/1909. p. 1. Petersen e Lucas 
referem-se a ocorrncia do 2 Congresso Operrio do Rio Grande do Sul em 1920, na capital do estado, 
com orientaao anarquista; o que indica que o "2 Congresso" de 1909 nao se realizou. PETERSEN, 
Silvia R. F. e LUCAS, Maria E. "Antologia... ", op. cit., p. 225 
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Logo ap6s a sua funda9ao, a sociedade participou de uma greve dos 

empregados da estrada de ferro, para a qual nao estava preparada; porem - '‘にJ 

graぐas d enorme atividade de aなuns companheiros estranhos d greve mas 

interessados no triunfo da causa (..) "- conseguiu-se a vit6ria359 

Em setembro de 1897, 105 operrios da fbrica i talo-Brasileira 

paralizaram suas atividades. O "Echo" referiu-se ao fato da seguinte maneira: 

"H no nosso operariado uma 加加i百o de revolta de que e厄 n百o 

procura saber a causa; que ele sente como um desejo irresistvel, mas que 

no sabe explicar e que mesmo n百o procura explicar tal6 a indiferenGa com 

que olha para as coisas que lhe dizem respeito. 

No quer ouvir conselhos, n百o admite a necessidade de associa戸es 

operrias onde de comum acordo as classes resolvam as questes que 

afetam os seus interesses; n百o h白  meb de chamar-lhes a aten9百o para a 

unidade socialista sem a qual ndo h白  possibilidade de vencer. Mas falem- 

The em coa gi-los desta ou daquela liberdade; falem-lhe principalmente em 

questes de abuso patronal, e v-los-emos em seguida abandonar o 

trabalho com a mesma indiferenGa com que vai de manh百  para o seivio, 

ou a noite para casa. 

Oxal que os oper rios consigam o aumento dos 40 rs. por metro [de 

tecido produzido] e o pagamento integral todos os fins de m6s como 

desejam; mas n百o o garantimos porque as greves feitas sem preparo, a 

desunio que reina entre o nosso operariado' um descalabro capaz dos 

maiores baixames para a classe. 

Infelizmente os oper rios do Rio Grande n百o tm querido 

compreender a utilidade da Unio Operria que tanto os podia ajudar nesta 

emerg6ncia. 

Entretanto, 戸  que fizeram a greve faGam por sustent-la que com 

isso sustentaro a sua dignidade; e se perderem, lembrem-se de que mais 

359E CHO OPERARTO. Rio Grande, 20/03/1898. p. 1 



dia menos dia tero necessidade de outra e que s6 com a unio se 

consegue a fora' 60 

Ou seja: segundo o autor, os operrios possuiam uma rebeldia 

espontanea, uma "intuiぐdo de revolta" ou "desejo irresistvel", que precisava ser 

disciplinada pelas organiza6es operrias. A estas caberiam o preparo e a 

organiza9きo das greves, moldando-as de acordo com a "unidade socialista sem a 

qual ndo hd possibilidade de vencer ". Afinal, como o mesmo peri6dico ressaltou 

meses depois,'‘にJ os princ加ios socialistas にJ sdo os lI nicos capazes de darpra 

e organizα戸o d s nossas classes to ignorantes, to cheias de prejuzos e sobretudo 

to indisciplinadas" 361 Esta postura 6 coerente com a ja mencionada viso 

autorit自ria e messinica do personagem sobre o movimento operrio, expressa na 

id6ia de que os mais ilustrados deveriam guiar o conjunto dos trabalhadores, 

despertando neles a consciencia de classe. Para Coutinho, s6 os primeiros conheciam 

as "coisas que (..) dizem respeito" ao operariado. 

Provavelmente, os paredistas nao procuraram a Uniao para "ouvir 

conselhos ", quando da deflagra9ao da greve. Desta forma, o redator at6 solidarizava- 

se com o movimento, mas achava dificil a vit6ria do mesmo devido a falta de 

prepara9ao e de uniao dos envolvidos. Na sua perspectiva, cabia a referida entidade 

ser a"‘ ノ diretora dos e卑,加tos da classe em geral" 362 

A mensagem do "Echo" encontrou ressonancia entre os grevistas. Estes 

participaram de uma reuniao na Sociedade, onde proferiram-se discursos em italiano 

e polones. Na ocasio, Coutinho e Rodolfo Jos6 Gomes dissertaram sobre a 

360 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 19/09/1897. p. 4 
361 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 13/03/1898. p. 1. Grifo meu 
362 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 20/09/1896. p. 2. Grifo meu 
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importancia das associa96es operarias e, segundo a noticia, "(..) a cada momento 

eram interrompidos pelas palmas"'O encontro terminou“伺 corn vivas d Unio 

Operria, ao socialismo e d confraterni:aぐ o dos povos ". De acordo com o jornal, 

加l nesse dia estreada a tribuna da mesma sociedade o que'um prenIncio de 

ルルes dias; pois nada melhor para estred-la do que as discuss6es de uma greve. 

Peたnossa parte estamos satisfeitos" 363 

Pelo que se pode deduzir, a entidade conseguiu, satisfazendo as 

aspira96es de Coutinho, direcionar os rumos da greve ou, pelo menos, sensibilizar os 

operarios para os principios por ela defendidos. Os funcionarios da i talo-Brasileira 

tiveram suas reivindica96es parcialmente atendidas364 

Outros movimentos foram organizados pela prpria Uni乞o, como um 

comicio contra o aumento do pre9o da carne em 1898. Inicialmente, esta enviou um 

"delicado oficio" ao poder municipal solicitando solu96es para o problema. Porm, 

frente ao silncio do mesmo, pomoveu um "meeting" na pra9a Gal. Joao da Silva 

Telles no dia 11 de setembro. O personagem central desta hist6ria foi um dos 

incentivadores do protesto e, no seu jornal, pediu "(..) a maior ordem possvel, para 

que o Sr. sub-intendente ndo tenha pretexto de usar da sua costumada 'delicadeza' 

com opovo" 365 

Em resposta, a Intendncia chamou uma concorrncia para o 

fornecimento da carne verde mas o processo transcorreu, segundo o peri6dico, de 

竺ECHO OPERRIO. Rio Grande, 26/09/1897. pp. 2-3 
加4 Segundo PETERSEN, Sivia R. F. "As greves no Rio Grande do Sul (1890-1919) ". In 
DACANAL, Jos6 Hildebrando e GONZAGA, Sergius (org.). RS: economia & politica. Porto Alegre, 
Mercado Aberto, 1979. p. 291 
365 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 04/09/1898. p. 1 e 11/09/1898. p. 1. A citaao foi retirada do 
ultimo nimero. 
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forma fraudulenta pois foi aceita uma proposta de 480 rs. em detrimento de outra de 

390 rs. A associa9ao telegrafou ao presidente do estado, Borges de Medeiros, 

pedindo provid6ncias. Este respondeu que nao tinha compet6ncia para intervir no 

assunto, levando o "Echo" a comentar o fato da seguinte forma: "(..) a autonomia 

dos munic如os que tdo bons resultados oノerece d s liberdades p効licas,'para n廃  

um prejuzo, porque nos entrega de ps e mdos amarrados ao energ'meno Sr 

Werneck [o intendente］・ ‘ノ O povo que se deixou iludir elegendo-o que pense e 

resoんα，戸 que ndo hd lei que nos livre dele"366 

Neste caso, percebe-se o constante apelo feito pela Uniao aos governos 

municipal e estadual e, frente a negativa destes em atender suas exigencias, a 

conclamaao para que o povo escolha melhor seus representantes. Tal postura 

adequava-se com o socialismo da 6 poca, que defendia a tomada do poder politico 

pela via eleitoral, objetivando a realizaao de reformas voltadas para a melhoria das 

condi96es de vida dos trabalhadores. 

Em 1899, a tentativa de subordinar o operariado rio-grandino a dire9o 

da Sociedade foi novamente explicitada pelo jornal. Nele, os tip6grafos que 

fundaram a "Unido Tipogrfica" eram convidados a unirem-se a Unido Operria 

Pois“にJ todos sabem que os seus fins foram e so a defesa das classes 

trabalhadoras dandoーlhes, pela associaぐdo, a fora de que precおam Pam aんta"O 

articulista apresentava, entao, os beneficios oferecidos por esta institui9ao (col6gios, 

366 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 30/10/1898. p. 1 
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biblioteca, amparo social, etc.) e afirmava que a mesma poderia "(..) ser em muito 

breves anos, se os operrios quizerem unir-se, α diretora do Rio Grande" 367 

Atrav6s dos "Estatutos" de 1903, esta agremia9ao procurou normatizar 

suas rela96es com o movimento operrio local. No documento havia, por exemplo, 

uma se9ao dedicada a s greves, na qual determinava-se que, "depois de estudados e 

discutidos pela pr中ria cノasse os meios de fazer triunfar a sua pretensdo, pediro 

uma assemblia geral de representantes das classes para faze-los cientes de seus 

desejos e pedir-lhes conselho ". Ja no capitulo referente aos "deveres das 

associa96es de classe para com a Unido Operria ", prescrevia-se, para cada 

associa9ao, entre outras coisas, o seguinte: "ndo realizar sessうes de assemblia 

geral sem a presenぐa do delegado da lノnido, saんo se passar da hora, o que deve厄  

constar da redaぐdo da ata";"respeitar e fazer respeitar a たlda Unio （加erria, 

como casa ch昨 e principal autoridade das classes"e "ndo p6r nunca em prtica 

medida aなuma de ordem exterior, sem que o Centro tenha sido consultado" 368 Ou 

seja, tais medidas visavam estabelecer o controle da Associa9ao sobre as demais 

manifesta6es e entidades do operariado rio-grandino, restringindo-se assim a 

autonomia das mesmas. Nesta perspectiva, a Uniao deveria ser a "diretora ", a "casa 

chefe ", a "principal autoridade "; a quem cabia indicar os rumos a serem seguidos 

pelos trabalhadores da cidade. 

Talvez imbuIdo desta convic9ao, Coutinho participou da greve dos 

construtores em 1911. No relat6rio do presidente da sociedade, Thomaz de Aquino 

Rocha, mencionam-se os relevantes servi9os por ele prestados ao movimento. Os 

讐ECHO OPERARIO. Rio Grande, 29/10/1899. p.p. 1-2. Grifo meu 
'。ど  "Estatutos da Sociedade Unio C77erria", op. cit., p.p. 17-18. Gri釦s meus. 
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paredistas reivindicavam a jornada di自ria de 8 horas de trabalho e, atrav6s da 

media9ao do intendente, conseguiram a vit6ria369 

Em junho deste ano, um grupo de associados, tendo Coutinho a frente, 

enviou um oficio considerado "insulioso"a diretoria, contestando o ato da mesma 

que mandou "resgistrar a nossa lei ". A assembl6ia reunida no dia 25 criticou o 

protesto370. Este desentendimento pode ser um dos fatores que motivaram o militante 

a se transferir para Jaguaro, em novembro. 

Depois disso, ele permaneceu ligado a Unio Operria de Rio Grande, 

pelo menos nos primeiros anos ap6s a sua mudan9a. Em 1912, foi orador oficial da 

sess豆o solene alusiva ao dia do trabalho, promovida pela entidade, tendo 

desempenhado “にJ seu encargo de formaルlicssima para os brios da classe 

operria de Rio Grande" 371 Em 1915, a Sociedade enviou-lhe um oficio, 

comunicando a encena9豆o do drama de sua lavra "Rayn'" 372 No mesmo ano, a 

associa9ao rio-grandmna foi informada da elei9ao da nova diretoria da Sociedade 

Unio Operria de Jaguaro, tendo Coutinho como presidente. O "companheiro" 

Alvaro Gomes Viana prop6s oficiar a congenere, elogiando-a "(..) por ter como 

esteio um companheiro de lutas acdrrimo (...) 

Infelizmente, nao consegui obter mais dados sobre a atua9ao do 

personagem em Jaguaro, ou em qualquer outra cidade por onde tenha passado antes 

369 SOCIEDADE UNIAO OPERRIA. Relat6rio presidencial de 1911. Publicado em 12/11/1911 
No encontrei nas fontes outras referencias a participa9o de Coutinho no movimento

3701d. ibid. 
371 SOCIEDADE UNIAO OPERRIA. Relat6rio presidencial de 1912 372一  Ata de 03/04/1915. Livro de Atas das Sess6es da Diretoria, 1914- 1917. p. 174 
(ASUO/CDHiFURG'. 
373 Ata de 25/05/1915. Id. ibid. p. 191 
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de voltar a Rio Grande em l940m.m Esta carencia, sem sombra de d自vida, empobrece 

sobremaneira o meu trabalho. Posso deduzir, apenas, que a militancia do mesmo no 

deve ter se encerrado em 1911. 

Afinal, o movimento operario jaguarense apresentou algumas 

manifesta96es significativas depois da sua chegada. Em 1912, comemorou-se o I de 

maio na cidade, ocorrendo a funda9ao de uma Liga375. Aldm disso, a Sociedade 

postenormente presidida por Coutinho aparece no "Relatrio da Federaぐdo 

Operria do Rio Grande do Sul", de 1913, como uma das entidades que mantinham 

"rela うes de solidariedade"com a FORGS376 

No ano seguinte, eclodiu uma greve dos empregados da constru9ao civil, 

que reivindicavam 8 horas dirias de trabalho377, O jornal "Opinido Pblica ", de 

Pelotas, noticiou que ha muito se pensava em conseguir a redu9o da jornada em 

Jaguaro; "no entanto, pela falta de elementos, visto como a classe ali' pequena e 

cindidldd・  Polshd ah duas sociedades oPerrias凌vergentes, Pelo e早フ加to religioso 

que no seio de uma delas introduziram certos Padres interesseiros, α idia ndo se 

enraizou e aquela aspira戸o ndopl um fato" 378. 

Provavelmente, o articulista referia-se a Sociedade Oper自ria Jaguarense e 

aSociedade Uniao Operria de Jaguaro. A primeira, fundada em 1912, teve como 

r4 Neste ponto, gostaria de agradecer ao Sr. Luis Mano, do Instituto Hist6rico e Geogrfico de 
Jaguaro, que procurou com afinco, embora sem sucesso, indicios da passagem de Coutinho por 
aquela cidade 
竺O DIARIO. Porto Alegre, 01/05/1912. p. 8. 
J76 RELAToRIO DA FEDERACAO OPERARIA DO RIO GRAM)E DO SUL, 1913. Apud: 
PETERSEN. Slivia R. F. e LUCAS. Maria E. "Anto1oIia...". v.t. 168-169. 
377 AVOZ DO TRABALHADOR. Rio de Janeiro. 01/03/1914. o. 4. 
mA OPINI O PI〕BLICA. Pelotas, 21/01/1914. p. 1 
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"presidente de honra ", em sua primeira diretoria, o c6nego Godofredo Evers379. A 

segunda, na qual militava Coutinho, cedeu seu salao para os grevistas380. Este 丘  ltimo, 

que sempre professou id6ias anti-clericais, possivelmente envolveu-se na disputa 

com os "padres interesseiros”, 

Em 1917, os estivadores locais tamb6m realizaram uma greve vitoriosa, 

conseguindo um aumento salarial381 

Enfim, todas estas indica96es visam demonstrar a vitalidade das lutas do 

operariado daquela cidade e sugerir, sem provas mais concretas, a continuidade da 

militancia do personagem ap6s a sua saida de Rio Grande 

Coutinho nao militou apenas nas associa96es operrias mas tamb6m na 

imprensa. Neste sentido, ele foi colaborador, redator, diretor e/ou proprietdrio de 

diversos jornais 

Em Pelotas, colaborou com "O Operrio" (1892-1893), vinculadoa 

"Liga" daquela cidade. Este, de acordo com suas palavras, era "(.) redigido pelos 

maisdevotadbS socialistas e os!mmeiros 9ue jhincamente se 翌フresentaram em 

pblico neste estado ". Contudo, as id6ias expressas no peri6dico nao agradarama 

diretoria da sociedade que, "(..) contra a vontade da assemblia (..) ", determinou o 

fechamento do mesmo, alegando dificuldades econ6micas 

379 LACOMBE, Carlos. Jaguaro no centen貞rio da independencia da P'tria (1822-1922). Sem 
refer6ncias. Posteriormente, a Sociedade Operria Jaguarense parece ter mudado de orienta95o. Afinal, 
a entidade enviou dois delegados - Anibal Magalhes e Guilherme Saraiva - ao 3 Congresso Operrio 
Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro em 1920, com o predominio dos anarquistas. Ver: 
RODRIGUES. Edgar. Alvorada oner云ria. Rio de Janeiro. Mundo Livre. 1979. u.n. 184-185. 
38O A OPiNIAO PI〕BLICA. Pelotas. 21/01/1914. ii 1. 
38l Segundo PETERSEN, Silvia R. F. "As greves... ", op. cit., p. 297 
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Ap6s desligarem-se desta entidade, Tolentino de Souza, Sauter e 

Rodrigues fundaram o "Democracia Social" (1893) que "('..ノ  rompendo com os 

preconceitos est如idos da sociedade burguesa,ar仇）roU o pendo do socialismo 

revoんciondrio dIentグco e, talve: como nenhum outro no Brasil, pregou durante seis 

meses a emancァαco das classes proletdrias,a guerra ao capital, a emancipa9do 

da mulher, etc., corn tanto conhecimento e ci ncia" 382V 

Guedes Coutinho, como j自  foi dito, nos intervalos da labuta di自ria na 

indstria Rheingantz, recolhia assinaturas para o jornal e escrevia seus primeiros 

textos doutrinarios. Um deles, "Ai)ante.' ", demonstra o entusiasmo que caracterizava 

a sua militancia, principalmente ao conclamar os demais operrios para a luta contra 

a burguesia: "Sim, companheiros, avante! Os nossos adversdriosル reconhecem α 

nossa prca e comeぐam a temeーた！ Sim, nobres戸仇os do trabalho, avante!... No 

trepideis, porque s6 da nossa fora de acdo depende o triunfo da nossa causa!"383 

Em Rio Grande, o militante inicialmente defendeu suas idias num jornal 

tamb6m denominado "O Operrio ", redigido pelo advogado e jornalista Rodolfo 

Gomes, que durou apenas um mes384. Depois, foi redator-chefe do "A Razo ", de 

propriedade de Henrique d'Oliveira Lavater, editado durante oito meses entre 1895 e 

1896385. Este u ltimo auto-proclamava-se "Orgo dos fracos" e, no seu nmero 

alusivo ao I de maio, aparecem "vivas" e "salves" 良  Unio Operaria e a 

】無g黒9豊替県誉？TGrande・ 2聖恐黙巴 2 レ」 1vハノしIv、しIパ O、ノしUi.L. reioias,j'i/u ノノ」 6ソj. n.D.j-4. 
384 ECHO一  OPERRIO. Rio Grande, 23/01/1898. p 2. 0 "Echo" no menciona o ano em que o 
penowco rol purnicaao. i-'imentei retere-se a dois jornais com o nome de "O Operrio ", editados em 
'聖  uranue: urn em I 9i e outro em 19i. }'JMENTEL, Fortunato. Aspectos gerais do municipio de 

想‘漂禦讐；、黒rI(l、き讐魯讐prens空讐生と244.pI哲l讐一一  
」二しロ、ノ、ノIエ」v、」uv・ 'tio uranue, z.iiu i/iどソど・ p・ z euHUどノ18り8.p.4. 
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"emancアaぐdo do trabalho"386 Posteriormente, o personagem dedicou-se ao "Echo 

Operrio ", que circulou de 1896 a 1899, tendo ainda uma segunda fase em 1901387 

O "Echo" surgiu no dia 5 de julho de 1896, como "Orgo da Unido 

Operiria ", sendo Coutinho o redator e proprietario388. Mais adiante, intitulou-se 

"Orgo da classe operria" 389 Provavelmente, esta mudan9a foi motivada pelos ja 

referidos conflitos existentes na Sociedade entre os adeptos do socialismo e os 

avessos a "poltica ". Afinal, sua linha editorial era abertamente socialista - no 

defendendo "‘ ノ sendo as doutrinas coletivistas do grande mestre Carlos Marx e 

seus dignos continuadores (.ノ  "390 -, o que pode ter causado contrariedades entre os 

associados. Por isso, a reda9ao fez quest乞o de esclarecer "(.) que este jornal nada 

tem de comum com a Sociedade Unido （加erria.E de propriedade particular e 

nada recebe desta associa戸b.b Dqfendeーa porque quer e porque os seus 

proprietrios sdo sづcios dela ,,391 De fato, o peri6dico sempre colaborou com a 

entidade, divulgando informa96es sobre a mesma: convites para assembl6ias, 

relat6rios da diretoria, balancetes, etc. Em 1898, o jornal passou a chamar-se "Orgo 

do Partido Socialistα ー Deノensor das Classes 乃abalhadoras em Geraノ”392,epiteto 

que deve ter permanecido ate o seu encerramento 

讐A RAZAO. Rio Grande, 01/05/1896.pp .pp I e 3 

	

"I yAi 	i,r ' .---- - , ，、  "-. 	. 	- - 
一 JItiWnvl, Jorge L. 1'. uomunicaao e militncia... ", op. cii., p. 59. Minha anlise da atua恒o de 
Loutinno na imprensa operana tem como base este trabalho. 
誉ECHO OPERRIO. Rio Grande. 12/07/1896. o. I 

	

389 ,.,.,-, 	-, 	-, 	. 	. 	. 	- 	一 	‘ 
i'to consegui precisar a data exata desta mudan9a pois a cole9豆o comnieta do jornal n乞o foi 

encontrada.ー  Nos exemplares consultados, o novo titulo - aparece pela primeira vez - no nmero 55 
ECHO OPERARIO. Rio Grande, 05/09/1897. o. I. 
390 ECHO OPERARIO. Rio Grande. 2l/08/l8う8. n 4 
391 ECHO OPERRIO. Rio Grande. 13/03/1898. ら  1 
392 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1898. p. 1. 0 Partido Socialista foi findado em Rio Grande 
neste mesmo ano, teneo Coutinlio como secret自rio, e ser自  analisado posteriormente com mais vagar 
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Ao longo da publica9ao do "Echo ", o personagem foi ajudado por 

diversas pessoas, normalmente seus amigos e tamb6m membros da Unio Operria 

Neste sentido, em setembro de 1897, o orgao contava com Angelo Caldonazzi, como 

gerente, e com Luiz Gon9alves de Castro, como noticiarista393. 

Pouco tempo depois, comunicava-se a partida de Castro para a Capital 

Federal. Segundo a mat6ria: "como noticiarista desta folha, [o mesmo] foi sempre 

incansdvel em promover-灰e seu progresso, ndo s6 coルborando para eル como 

awczhalldo seu Pro7netdrio em 或versos serviぐos que 仇e eram necessdrios ・・  

Augusto de Souza Freitas assumiu, entao, o posto vago394 

Em novembro, foi a vez de Caldonazzi desligar-se do peri6dico "(.) por 

ndo se achar com coragem para luta (.)" e por ter sofrido uma "dolorosa 

operaぐdo";ficando “にJ a redacdo composta dos dois restantes que ndo arrearo 

～一一．ーー一‘一  ‘“ーーー一  I二一一一一 ”395 11 与  cncjuw‘ ノ  iivビrビ n juras 	. rrenas, por seu turno, aemitiu-se do cargo depois de 

nove meses, permanecendo o jornal "(..) zI nica e exclusivamente a cargo do seu 

primitivo redator" 396 

Depois que o Partido Socialista assumiu a propriedade do "Echo ", 

Coutinho continuou a ser o diretor e redator-chefe, tendo como auxiliar J. J. G. 

Barreto. Uma comissao - composta por Antenor Ignacio da Silva, Carlos Schmidt 

Jnior, Julio Leite e Lufridio Lopes - foi encarregada da administra9ao e da 

393 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 05/09/1897. p. 1 
394 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 19/09/1897. p.p. 3-4 
395 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 07/11/1897. p.p. 3-4. 
396 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 07/08/1 898. p. 4 
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gerencia397. No ms de maio, o ex-colaborador Caldona77i e Ricardo Doni, 

responsavel pela "Seぐdo Italiana ", passaram a auxiliar na reda9ao 398 

Logo, por6m, ocorreram novas defec96es. Em setembro, Jhlio Leite - 

''‘ ノ o mais dedicado auxiliar deste jornal, na entrega, cobranぐa, propaganda e 

contribuinte (..)" - retirou-se para Santa Vit6ria em busca de emprego399. Ainda 

neste ms, o diretor desentendeu-se com Barreto e criticou o seu desleixo na 

elabora9ao da coluna "Pela Ptria Universal "00. No mesmo numero, eram 

noticiadas as saidas de Ignacio da Silva - "(..) seduzido e iludido por um farante 

にJcoin garantias de bom sucessoにJ” ー e de Doni,“にJque ndo podendo resistird 

estz4フldez de alguns oPerrios com 9uem em obrigado a/ldbn‘ ノ abandonou ‘ ノ  

Rio Grande indo para Buenos Aires a bord(フ dov翌フor'Aymor' , 401 

Quando o peri6dico reapareceu, em 1901, Coutinho estava novamente 

sozinho na dire9言o e reda9ao402 

Neste entra-e-sai de nomes, pode-se perceber que o referido personagem 

foi o verdadeiro esteio do jornal: "' ele quem escreve, revisa, dobra, entrega, faz a 

e響7ediぐdo para fora, e cobra a assinatura: tudo isto de noite, (com exceぐdo da 

cobrantり  PO川lie de dia precisa ganhar o sustento da sua famlia",afirmou num 

texto auto-biogrfico403. Jardim, no mesmo sentido, salienta que "a sobrevivncia do 

'Echo Operrio' praticamente deve-se ao traba肌o e d abnegacdo de Ant6nio 

讐ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/01/1899. p. 1 
竺ECHO OPERRIO. Rio Grande, 14/05/1899. p. 1 
」りソ ECHO OPERARTO. Rio Grande, 05/07/1899. p. 4 
400 Na coluna "Pela Pitria Universal", publicavam-se noticias do movimento operrio de diversas 
partes do mundoi buscando-se incentivar, atrav6s de exemplos concretos, a luta dos trabathadores rio- 
grandinos. 
w」 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 30/07/1899. p.p. 2-3 
402 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1901. p. 1 
403 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 25/09/1898. p. 2 
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Guedes Coutinho ・ 404 Os demais colaboradores abandonaram suas tarefas 

pressionados por problemas pessoais (doen9a, busca de emprego, atritos com outros 

operrios) ou devido a desentendimentos com o diretor e redator-chefe (como no 

caso de J. J. G. Barreto). 

Desde o inicio, o "Echo" propunha-se a despertar os trabalhadores rio- 

grandinos do "('...) estado letdrgico e quase criminoso (..)" no qual estes se 

encontravam, agitando-os "(...) em prol da causa nobilitadora que se chama 

socialismo ・ 405 Para tanto, teve que enfrentar diversos obstaculos, sobretudo de 

ordem econ6mica. Assim, eram frequentes os apelos feitos aos operrios para que 

colaborassem no sustento do peri6dico. Por exemplo: em 1897, Gon9alo Calvo 

afirmou: "parece incrvel (.ノ  que um jornal como ' o 'Echo Operrio 妥  nico que se 

Pubhca neste Estado‘ ノ Cwojimddけbnder as classes olフerdmis e o Proktariado 

em geral, ndo possa contar‘ ノ com duzentas assinaturas de um mil ris cada uma, 

妥nico pecdlio necessdrio Para sua Publicacdo"406 

Gon9alves Barreto, no mesmo sentido, salientou a tenacidade de 

Coutinho na condu9ao da folha: "Este jornal にJ tem sido sustentado durante os 

9uase かd5 anos 9ue conta de existncia,Pelos8randes・  enormemente grandes・  

sacrびicios pecunidrios e intelectuais de Ant6nio Guedes R. Coutinho. S a suaルマa 

de vontade e a sua coragem pouco vulgares e por isso admirveis e dignos de 

404 JARDIM, Jorge L. P. "Comunicado e militncia... ", op. cit., 59 
4o'ECHO OPER.ARIO. Rio Grande, 12/07/1896. p. 1. 
406 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 24/10/1897. p.p. 3-4. Grifos do autor. Gonalo Calvo era o 
pseud6nimo de Augusto de Souza Freitas (ECHO OPERAIUO. Rio Grande, 31/10/1897. p. 4) 



211 

imitaぐdo o Podiam 1evaノ‘Por caminho tdo escabroso e cheio de tantos e tdo agudas 

e5pinhos a abraぐar o ideal'407 

Pouco tempo depois, urna nota da reda9ao, dirigida "aos operrios do 

Estado ", foi taxativa: "ou assinam ou morreri o jornal" 408 

De fato, o peri6dico nao contava com muitos assinantes. Em 1897, 

afirmava-se que o mesmo possuia menos de 100 assinaturas em Rio Grande, cidade 

com aproximadamente 10.000 "operrios e artistas "; e menos de 30 em Porto 

Alegre e Pelotas409. No ms de agosto do ano seguinte, computavam-se 180 

assinantes dentro e fora de Rio Grande410. J自  em outubro, falava-se de 150 

assinaturas em todo o estado4' 1 Em 1899, foram publicados novos dados sobre o 

operariado local: 

"(...) dos oito mil oper rios que diariamente enriquecem aos 

industriallstas d custa do produto do trabalho no pago, mais de sete mil 

nunca leram um ndmero dos jornais operrios; quinhentos leram-nos uma 

vez por outra sem os compreenderem; trezentos leram-nos e encolheram 

os ombros numa estupidificante indiferen9a; cem acharam bonitas as 

teorias neles discutidas, mas dizem, com ares de escravo resignado, que 

nunca se realizaro; cinqoenta lm-nos e assinam-nos porque 

indistintamente reconhecem a necessidade da sua existncia; vinte e cinco 

porque gostam da forma en6rgica porque discutem as questes de classe, 

e vinte e cinco porque compreendem o quanto6 justa a causa do 

socialismo, d nica capaz de salv-los duma servido desumana que os 

sacrifica na oficina, no lar, na mesa, na casa e at na honra'412. 

407 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 09/10/1 898. p. 2 
408 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 23/10/1898. p. 2 
和9

ECHO OPERRIO. Rio Grande, 24/10/1897. pp. 3-4. Segundo o artigo, era em Bag6 que o jornal 
tinha, relativamente, o maior nmero de assinantes. 
4ルECHO OPERARIO. Rio Grande, 07/08/1 898. P. 1 

ご」 ECHO OPER~RIO. Rio Grande, 23/10/1898. p. 2 
…ECHO OPERARIO. Rio Grande, 09/04/1 899. p. 1 
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Embora o artigo nao esclare9a como esta pesquisa foi feita, fica claro 

que os socialistas rio-grandinos constituiam uma "minoria com linguagem 

articulada ", que nao encontrava, perdoem-me o trocadilho, muito "echo" entre os 

operrios da cidade. Afinal, o valor de l$000 pago pela assinatura mensal nao 

deveria pesar tanto no bolso de um trabalhador que gastava 680 ris por I quilo de 

po ou l$800 pelo mesmo peso de caf 413 

Devido aos problemas enfrentados, o jornal, antes editado 

semanalmente, tornou-se quinzenal em maio de 1899 e passou a ser dado a quem o 

pedisse, abolindo-se o sistema de assinaturas. Os redatores esperavam "(...) que 

todas as pessoas que desejam o elevamento das classes operrias e possam‘加p6r de 

alguns vintens (..) " contribussem para sua publica9ao414 

A indiferen9a dos operrios para com o peri6dico entristecia 

profundamente seu diretor, que se considerava incumbido da elevada missao de 

orientar o proletariado local. Segundo o j自  citado Barreto, Coutinho, ao redigir um 

apelo "aos operrios do Estado'',“にノ sentiu que a pena lhe vacilava entre os 

dedos envergonhado de ter que如er a verdade retumbante e que o coracdo se 訪e 

colびrangeu vendo que pene抗zm para o desmoronamento as suas mais puras e 

verdildbiras aミPlra戸es Por戸たa deap010 9ue Pede e ll響フんrase Preciso'" 415 

Apesar destes obstaculos, o "Echo" teve uma dura9ao considervel para 

os padr6es da imprensa operaria brasileira do final do s6culo XIX, sendo editados 

413 Dados sobre o custo de vida extraidos do ECHO OPERRIO. Rio Grande, 12/09/1897. p. 1 e 
03/09/1899. n.o. 1-2. resnectivamente. 
414 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 14/05/1899. p. 1 
415 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 30/10/1898. p. 3 
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mais de 137 nhmeros416. Hardman e Leonardi afirmam que, na 6 poca, o mesmo era 

γ ・ノ um dos zl nicos jornais socialistas semanais do pa.s にJ' 417 Examinando-se a 

sua circula9ao, pode-se avaliar a importancia do peri6dico nos mbitos estadual, 

nacional e internacional. 

Ele contava com agentes nas seguintes cidades, ainda que nao 

simultaneamente: Alegrete, Bage, Jaguaro, Margem do Taquari, Pelotas, Porto 

Alegre, Quarai, Santa Vit6ria, Sao Gabriel, Uruguaiana (no Rio Grande do Sul); 

Florian6polis e Capital Federal. Possuia tamb6m correspondentes no Rio de Janeiro 

(Mariano Garcia), em Pernambuco (Joao Ezequiel) e na Rep丘blica Argentina (Jos6 

Ingegnieros). Recebia, ainda, "visitas" de publica96es provenientes dos mais 

diferentes lugares do mundo, que eram retribuidas com o envio da gazeta rio- 

grandmna. 

Por exemplo, em 31 de outubro de 1897, noticiou-se que os jornais "A 

Vo: do Operrio" (Bahia), "O Comrcio" (Capital Federal) e "Nova Era" 

(Maragogipe) haviam trascrito artigos do "Echo ,s118 Ja no dia 5 de julho de 1899, 

acusou-se o recebimento de quatro publica96es: "La Revue Socialiste" (Paris), "El 

Faro" (Buenos Aires), "La Escuela Positiva" (Corrientes) e "lbum das Meninas" 

(Sao Paulo)419 

416 JARDIM, Jorge L. P. "Comunicado e militncia... ", op. cii., p.p. 64-65. 
417 HARDMAN, Foot e LEONARDI, Victor. "Hist6ria da indlstria... ", op. cit., p. 191. 
418 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 31/10/1 897. p. 4 
419 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 05/07/1899. p. 4. 
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Alem disso, os anivers自rios do "Echo" eram sempre saudados pelos 

'colegas ", oper自rios ou nao. Em 1898, a data foi lembrada pelo "La Vanguardia ", 

de Buenos Aires, e pelo "A Federaぐdo ", de Lisboa420 

No Rio Grande do Sul, foi solicitada a sua remessa, pelo menos, para 

estes locais: Liga Operaria Internacional (Porto Alegre), Col6nia Sao Feliciano, Loja 

Ma96nica "Philantropia" e Biblioteca Riograndense (Rio Grande), Clube Caixeral 

de Quarai, Clube Caixeral de Bag6 e Clube instru9ao e Recreio (Jaguaro)42I 

Atrav6s destas indica96es, procurei demonstrar que, mesmo contando 

com poucos assinantes em Rio Grande, o "Echo" assumiu um papel significativo na 

ampla e densa rede de circula9ao de idias caracterstica da imprensa operria do 

perodo422. De acordo com Jardim, as reda96es dos jornais operrios eram "(..) 

verdadeiros centros de recepぐdo e transmisso de idias correntes a nvel 

internacional em reladod s lutas e d organizacdo dos traba疏adores,423 Coutinho, 

e alguns dos seus companheiros, estavam cientes da importancia da palavra escrita 

enquanto instrumento de milit含ncia. Assim, em 1898, solicitou, "aos colegas da 

imprensa socialista ", o envio dos jornais por eles dirigidos, "para interesse do ideal 

que advogamos e para boa orientagdo dos companheiros em geral にJ'' 

420 ECHO OPER RIO. Rio Grande, 11/09/1898. p. 4 
421 De acordo com o ECHO OPERARIO. Rio Grande, 23/10/1898. p. 3; 13/11/1898. p. 4; 
01/01/1899. p. 3; 03/09/1899. p. 3; 08/01/1899. p. 4; 02/04/1899. p. 4 e 15/01/1899. p. 4; 
resnectivamente. 
422 Petersen. embora referindo-se a imprensa anarquista, caracteriza bem esta "rede":"Ot'serva-se que 
a rede de cola加radores e correspondentes dos jornais anarquistas parece ter siao aensa e 
participante em jornais de‘勿erentes pontos do pas.G/Verifica-se tamb'm que era intensa α 
circulado dos jornais operirios, mesmo considerando seu carter efmero e de pequena tiragem: 
alm dos prprios assinantes, os jornais eram enviados d s reda6es dos 'co-irmdos', s associa?es 
operrias e a outras entidades no necessariamente operrias COfiO bibliotecas pblicas, clubes 
元crealivos e musicais, etc.".PETERSEN, SiMa R. F. "Cruzand刀'ronteiras: as pesquisas regionais 
eahistria operiria brasileira". Anos 90: Revista do Programa de P6s-Gradua‘五o em Hist6ria. 
Porto Alegre, UFRGS, n 3, maio de 1995. p. 145. 0 "Echo" tinha uma tiragem ae" uu exempiares 
423 JA1JIb4, Jo丁ge L: P. "Comunicado e militncia・  ・・ ’二 op・ cit・， p・ 245・  
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Acrescentava ainda: "outrossim, muito agradeceremos todas as indicaぐ6es de 

ノornais socialistas・  POISdesconhecemos a硫reぐdb de muitos com 9uern desqaramos 

estabelecer permuta" 424 

No mesmo sentido, o colaborador Gon9alo Calvo valeu-se de uma 

compara9ao com a Europa para refor9ar o seu argumento 

" No 6 preciso p6r em relevo o valor que a imprensa d a uma classe 

para o seu progresso moral e materialpois que isto6 bastante conhecido 

dos prprios oper rios e artistas. Na culta Europa, eles sabem muito bem o 

quanto a sua imprensa tem concorrido para benefcio das classes 

proletrias; e aI est a razo porque l existem jornais dirios, de primeira 

ordem e que pesam sensivelmente no conceito pdblico e dos governos"25 

A folha rio-grandma ocupou, entao, um lugar de destaque na hist6ria do 

movimento operrio brasileiro. Este fato s6 pode ser devidamente explicado pela 

grande dedica9まo do seu diretor que buscava, atrav6s da palavra escrita, agitar o 

operariado local em prol da "causa nob ilitadora" do socialismo 

Depois de tentar, sem sucesso, diversas solu96es (apelos aos operrios, 

redu9ao da periodicidade, aboli9ao do sistema de assinaturas) para os problemas 

financeiros do jornal, Coutinho deixou de edita-lo em 1901. Continuou, porm, a 

pregar suas id6ias em diversos outros peri6dicos. Assim, por exemplo, foi 

responsavel pela "Secdo Operria" do "O Artista ", orgo auto-definido como 

liberal e defensor dos interesses dos trabalhadores426. Publicou tamb6m no "A 

】；義器 (JPbRAKIU. 1(10 uranue, i iiuw i o鑓.み4 
42序諒ii戴又論‘iai'ili肩  Corra. "As or&eおde 'O Artista'(1862-63)" h .ALy,§・ ,ranci三co 

rIQ5 N"s e TORRES了  Luiz Henriuue (org).A cidade do Rio Grande: estudos hist6ricos. Rio 

Gr痛p 萩ヲ§遍可1995 m121 Encontrei indcios da colabora o de Coutinho com e竺peridico 

品7'ann了19可19(fl e 1908 O oersonaem anresentou a "Se戸o Operria" da seguinte やmia- 

"Aparece "了ec石eco - para 'defender os nobres filhos do trabalho 讐ど亡些鷲§とl豊

茄姦茄11';./ 2扇而  ;dosiios seus interesses e, sobretudo・ para doutrinar e instruir o operariada 
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Regenera戸o" um artigo apologdtico dedicado a Allan Kardec427. Colaborou 

igualmente com a revista pelotense "0 Diabo" 428 Em 1906, atuou como redator do 

"O Proletrio ", que estaria numa fase de transi9ao entre o socialismo e o 

一一一ー一ー」一一一一 429 、t dIkxiqUisJno ・  INO ano seguinte, assinou a coluna "Felos Operrios" no "0 Tempo ", 

o qual se apresentava, em seu primeiro numero, como "imparcial, sem ligag6es 

polticas ou religiosas de espcie alguma (...)' 430 Em 1909, escreveu alguns textos 

para o "Didrio do Rio Grande" na j自  referida polmica com Clovis Dael sobre a 

existencia de Deus431. 

que muita e muita insfrufdo precisa para que possa, conscientemenle, んtar pelos seus direitos 
polticos e sociais" (O ARTISTA. Rio Grande, 20/O 1/1900. P. 1.) 
"L'AREGENERA 】AO. Rio Grande, 01/04/1901. p.p. 1-2 
428 o personagem aparece na lista dos colaboradores da revista O DIABO. Pelotas, 05-08-1905. No 
localizei, por6m, nenhum artigo de sua autoria nesta publica 五o, que tinha como redator Alfredo Lui.z 
Chanon Storni. 
429 JA RDIM, Jorge L. P. "Comunicado e militncia... ",op. cit., p. 70. "0 Proletrio ~ Defensor das 
classes trabalhadoras" circulou entre 1904 e 1906 e era orgao do "Club Socialista" (PETERSEN, 
Slvia R. F. "Guia para o estudo... ", op. cit., p. 75.). Segundo Curvlio de Mendona, sua concep9ao 
era socialista reformista (MENDONCA, M. Curvllo de. "0 movimento socialista no Brasil", 
Almanaque Brasileiro Gamier. Rio de Janeiro, Livraria Americana, 1906. p. 212.). 0 mesmo autor 
havia ressaltado, num artigo anterior, que Coutinho seguia a orienta9豆o "libertria" (?!) 
(MENDON 】A, M. Curvlio de. "0 movimento socialista no Brasil". Almanaque Brasileiro 
Gamier. Rio de Janeiro. Livraria Americana. 1905. v. 275.'). No jornal rio-grandino. escrevia a 
proressora e uterata A gostma uuizzarai, aciepta cio anarquismo (U YKULtIAIUU. icio ijrancle, 
撃ノ01/1 906. p. 2.) 
'3o O TEMPO. Rio Grande, 01/12/1906. P. 1. Contudo, em 1909, o jornal tornou-se "Orgo do 
Partido Republicano Federalista ". Coutinho publicou sua coluna em 1907, que saia com a observa車o 
"Sem solidariedade da redado d' '0 Tempo ". Ver: O TEMPO. Rio Grande, 21/05/1907. p. 1; 
23/05/1907. n. 1: 29/05/1907. u. 1: 01/06/1907. ii. I e 18/06/1907. n. 1. 

U Lhano ao izo h,ranae circulou entre lb/IU/iど4ど  e IWIU/191U. さ  egunao Aives, o mesmo 
surgiu “にJcom""lo勿etivo princ加叱 que marcar加 sual(mga existnc加ー a Preoci4フα戸o com α 
informado. Com  esse intento, o jornal buscou satisfazer os elementos ligados d atividade econ6mica 
Msica dl cidade, naquele momento, o com'rcio. Representando a nova tendncia do jornalismo da 
ゆoca, que opinava de forma mais velada, preocupando-se mais comainforma o/descrido do que 
com α opinio/anlise, o りirio'apesar de ter passado por algumas altera6es em sua linha 
e姐brial に.), manteria, em linhas gerais, aquela caracterstica にJ’二 ALVES, Francisco das N. 
"1848:aC減ide do Rio Grande e o surgimento do りirio doRルGrande ". In: ALVES, Francisco 
das N. e TORRES, Luiz H. "A cidade do Rio Grande... ", op. cit., p. 88 
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Por estes dados432,d possivel perceber que o personagem, depois do 

encerramento do "Echo ", continuou desenvolvendo sua atividade jornalistica em 

publica96es com linhas editoriais diversificadas: espirita, oper自ria ou ligadaa 

"imprensa burguesa democrata" ' 33.33 Tal fato, por um lado, aponta para o ecletismo 

da produ9ao de Coutinho, o que permnitia a sua divulga9ao atrav6s de diferentes 

canais e, por outro, revela o desejo do mesmo de ocupar todas as brechas onde fosse 

possivel veicular seu pensamento. Neste sentido, em 1907, na sua coluna n' "O 

Tempo ", ele escreveu 

"Voltando 白  atividade da propaganda, no trazemos paix百o de credo 

algum politico ou religioso, pois somos ecltico e revolucion白rio, 

insubordin白vel a quem quer que seja e sempre disposto a aceitar no dia 

seguinte a verdade que n百o conhe9amos na vspera 

O nosso fim ' inteiramente utilitrio, visa o despertamento e 

educa戸o social das classes operrias, at o presente to indiferentes aos 

prprios interesses (...)"34 

Ou seja, Coutinho parece ter sido um opinante compulsivo, ansioso por 

expressar seus posicionamentos, mesmo que isso implicasse em transigir com a 

coerencia. Sua "paixo" era ser livre para dizer o que pensava... 

Os jornais foram, portanto, espa9os privilegiados da "santa cruzada'435 

do militante em favor do operariado. Ja no final da vida, ao rememorar seu passado 

de lutas, ele afirmou・ ‘‘α zmjフrensapl minha grande colaboradora. Pelas colunas do 

'O Tempo', 'Eco do Sul', 'Dirio do Rio Grande', 'Eco Ope庖rio',esse" ltimo 

432 O levantamento realizado 6 indicirio e visa demonstrar a significativa militncia de Coutinho na 
imprensa no-grandma. Infelizmente, no consegui localizar nenhuma colabora9o do personagem com 
jornais de Jaguaro. 
'33 Express乞o de Coutinho. ECHO OPERARTO. Rio Grande, 05/07/1899. p. 1 
'34 O TEMPO. Rio Grande, 23/05/1 907. p. 1. 
435 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1898. p. 2. 
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jundado por mim, deノendi exaustivamenle, ponto por ponto, o programa traぐado 

para o bem estar da classe oPerria"436 

Coerentemente com sua postura socialista-reformista, Coutinho tamb6m 

atuou na politica partid自ria municipal. Afinal, na virada do s6culo XIX, tal ideologia 

apontava "(..) para a a戸o poltica como principal meio de luta, tendo como 

principaたnstrumento o partido operrioにJ ,'4 

Esta perspectiva era respaldada pelo redator do "Echo ". De acordo com 

ele: "para conseguirmos aigualdade, d preciso conquistarmos o poder poltico"438 

Assim, ainda no incio de 1898, o jornal j自  divulgava as articula6es 

visando o estabelecimento de um partido socialista em Rio Grande. No artigo 

"Definamo-nos ", afirmava-se: 

('...) a Questo Social 6 uma questo poltica, porque, sendo a 

Economia uma das bases sobre a qual assentam as nossas reivindica戸  es, 

e sendo esta dependente daquela, o socialismo tem forosamente que 

principiar pela conquista do poder poltico para assim chegar ao terreno das 

reformas econ6micas alvo das nossas aspira加es reivindicadoras. 

(...) o 'Echo Operrio', de hoje para o futuro, reclama o seu lugar na 

sua qualidade de oル o dum futuro partido que, ningu'moignora, est em 

via de organiza,o nesta cidade e j na capital do Estado lan9ou manifesto 

- o Partido Socialista. 

E preciso pois que a classe operria tenha um org百o pelo qual 

manifeste a sua opinio, apoiando ou reprovando os atos governativos, at 

que organizada em partido possa tamb6m mandar ao Parlamento e 

436 0 TEMPO. Rio Grande, 22/05/1940. p. 1 
437 BATALHA, Claudio H. M. "A d/iiso do marxismo... ", op. cii., p. 15 
438 EcHOOPERRIO. Rio Grande, 23/01/1 898. p.p. 1-2 



C百maras quem de viva voz faGa sentir aos representantes da burguesia que 
a maioria da na戸o ndo 6 solidria com os seus desmandos e que 
responsabilizaro aos autores por todos os erros cometidos' 39 

Neste trecho, percebe-se que o autor inverteu a perspectiva marxista da 

determina9ao infra-estrutural (base econ6mica) sobre a superestrutura politica. Tal 

postura demonstra, mais uma vez, que suas concep96es partiam, principalmente, de 

fontes como as teorias reformistas de Malon e as tticas dos partidos socialistas 

alemao e frances. 

No dia do trabalho daquele mesmo ano, foi lan9ado o "Manifesto" e o 

"Programa mnimo" da se9ao local do Partido Socialista Rio・Grandense, em 

concordncia com as resolu96es votadas no Primeiro Congresso Operrio do Rio 

Grande do Sul, realizado em janeiro. Assinavam o documento quarenta "socialistas 

convictos ", entre os quais Coutinho' 40 

Logo este partido enfrentaria sua primeira prova: a elei9ao para a vaga do 

Conselho Municipal aberta pela ren立ncia de um dos conselheiros. O candidato 

lan9ado foi o jornalista e advogado Rodolfo Gomes, membro do Partido Federalista. 

Sua indicaao nao agradou todos os socialistas rio-grandinos. Assim, na primeira 

assembl6ia da nova agremia9o, realizada em 24 de julho de 1898, tendo Antenor 

Incio da Silva como presidente e Coutinho como secretrio, Alvaro da Silva 

declarou que n乞o concordava 

γ ・・J com a ele)9百o do candida加 proposto peb nosso Partido, 
segundo declara戸o da imprensa diria, por ser o proposto estranho ao 

439 ECHO OPERRIO. Rio (lIrande 20/02/1898 n 1 
44O ECHO OPERARIO. Rio Grande, 01/05/1898. pp. 2-3. 0 Partido Socialista do Rio Grande do Sul 
foi fundado na capital do estado em 1897. PETERSEN, Slivia R. F. e LUCAS, Maria E 
"Antologia... ", op. cit., p. 89 
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nosso Partido e conforme declara9百o feita em tempo pelo proposto, de que 
no podia declarar-se socialista. Diz que n百o concorda, porque temos no 
Partido quem possa ocupar o lugar com toda a dedica頭o e dignidade sem 
recorrermos a estranhos'Ml. 

O secretario, porem, defendeu a indica9ao de Gomes, seu "particular 

αmio''442 desde os tempos d' "O Operrio ", com quem ainda comungava da cren9a 

no espiritismo kardecista. Rebatendo as declara96es de que o candidato era ligado a 

um "partido burgus ", Coutinho procurou sustentar que o mesmo possuia uma 

"alma socialista ". Neste sentido, escreveu sobre ele: "No d um socialista coligado, 

nunca lと二 dec/arcl戸o desses Princ勿ios, o 9ue com sentimento diニemos; mas no 

ntimo da alma onde se l como em livro aberto, e nos seus atos para com a classe 

[operria], ele tem provado d saciedade que d socialista'443 Ou ento: "Se o 

escolhemos,p iporque todas as suas manEノestac6es p'blicas e particulares traduzem 

fielmente um coraぐdo socia加ta にJ'444 

Por6m outros argumentos mais racionais tambem embasavam a sua 

defesa da candidatura de Gomes. Coutinho reconhecia o carter refonnista das 

propostas do Partido, pelo menos naquele estagio da evoluao social, o que permitia 

a sua combina9ao com outras for9as politicas: "o nosso programa, por enquanto, 

pode fazer parte do de qualquer partido liberal, ndo exige por essa razo α 

incOmpatibilidade do nosso candidato com o partido em que milita (..) "445 Desta 

forma, a filia9乞o de Rodolfo Gomes ao partido de Gaspar Silveira Martins nao era 

vista como um obstculo para a sua indica9ao, pelos socialistas, ao cargo de 

441 Ata transcrita no ECHO OPERRIO. Rio Grande, 14/08/1898. p.p. 2-3 
442 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 17/07/1898. p. 3 
443 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 04/09/1 898. p. 1 
111 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 11/09/1898. p.p. 1-2. 
445 Id. ibid. Grifo meu 
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conselheiro municipal. Ainda mais que os federalistas colocavam-se no campo 

oposto ao do Partido Republicano Rio-Grandense, situacionista, sobre o qual o 

"Echo"afirmou “にJ este todos o sabem, vive desgostoso com os atos pouco 

edfIcantes dos seus chefes que os condenou a aturar um manaco [refere-se ao 

intendente] e que a cidade retrograda com a adminなl7ll戸o municipal que tem 

tido"'46 

Novamente Coutinho misturou quest6es publicas e privadas, ideol6gicas 

e sentimentais, para tomar suas decis6es politicas. Para ele, nao era incompativel que 

um partido "essencialmente operrio"'47 indicasse Gomes como candidato, "(..) 

embora ndo seja um assalariado, embora ndo seja um oPeririo manual"448 

Al6m disso, como afirma Batalha, nesse momento os socialistas 

brasileiros justificavam a necessidade do partido oper自rio tendo como perspectiva 

um certo "oportunismo eleitoral". Desta forma, o principal objetivo era "('...) 

Poss功放tar a ekiぐdo de 'verdadeiros rePresentantes'dos traba訪adores Para o 

poder legislativo ""9 O candidato ao Conselho foi caracterizado por seu amigo 

como "verdadeiro representante do proletariado' '450, que tinha ainda a vantagem 

adicional de possuir "simpatias em todos os partidos'45I, o que talvez lhe facilitasse 

a vitria. 

A elei9きo mobilizou os socialistas rio-grandinos, especialmente 

Coutinho. Este, atrav6s de seu jornal, fazia propaganda do candidato, orientava os 

446 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 28/08/1898. p. 1 
447 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 11/09/1898. p.p. 1-2. 
44x ECHO OPERRIO. Rio Grande, 04/09/1 898. p. 1 
ごBATALHA, Claudio H. M. "A dfiiso do marxismo...",op. cit., p. 17 
二ご ECHO OPERARTO. Rio Grande, 04/09/1898. p. 1 
"J'ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/01/1899. p. 1 
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eleitores sobre a obten9ao dos titulos, indicava os locais de funcionamento das mesas 

de vota9ao e, no dia do pleito, foi encarregado, junto com outros militantes, de 

fornecer chapas com o nome de Rodolfo Gomes e de fiscalizar as mesas452 

O personagem parece ter transferido toda a sua energia para este evento 

Afinal, de acordo com suas palavras 

"A eleido municipal do dia 6 de setembro de 1698, 白  o inIcio da luta 

titnica que as classes oprimidas tm que sustentar contra as opressoras; 

luta terrvel, sem quartel d verdade; mas cheia de glrias, cheia das 

fulgura戸es cintilantes dos raios da Justia, para os heris desta cruzada 

bendita onde n百o se ル伯后 pela conquista dum poder efmero ou dum 

sepulcro sagrado; mas sim da conquista da Liberdade, da Justi9a e da 

Fraternidade, que sero os coveiros dessa outra trindade burguesa, ー a 

escravido, a infmia e o egosmo"53 

Esta cita9ao revela que, para alem do "oportunismo eleitoral ", o autor 

tamb6m concebia o partido oper自rio como um instrumento de transforma9ao, de luta 

a longo prazo contra os opressores, de conquista gradual do poder poltico454. Tal 

perspectiva refor9ava a sua auto-imagem de "Representante da Revolu戸o Social ", 

de heri duma "cruzada bendita ". 

Entretanto, apesar do empenho e da anima9ao, as expectativas dos 

socialistas rio-grandinos acabaram frustradas. Das seis se96es eleitorais que 

funcionariam na cidade, s6 duas foram constitudas, devido a ausencia dos mesrios, 

"quase todos republicanos ". Alem disso, por terem sido informados incorretamente 

sobre o local onde deveriam votar, quatro cidadAos deixaram de sufragar o 

452 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 04/09/1898. p. 1 
453 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 11/09/1898. p. 1 
454 BATALHA, Claudio H. M. "A difuso do marxismo... ", op. cit., p.p. 17 e 19 
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candidato. Por fim, a pr6pria natureza, "(..) como que pactuando COlfl os burgueses 

(...) ", parece ter conspirado contra o pleito, pois uma chuva torrencial impossibilitou 

a ida a s urnas de muitos cidadaos "(..) que ainda ndo estdo bastante convencidos da 

necessidade que hd de man弟starem-se publicamente socialistas; pois do contrrio, 

ndo haveria tempo que os estorvasse ". Desta forma, dos cem votos dados como 

certos, Rodolfo Gomes s6 recebeu vinte e cinco. Porm, de acordo com o "Echo" 

''Em razdo de ndo haver oPosiぐdo o nosso can或dato estd legalmente eleito, e dentro 

em breve dever entrar no exercたio do seu espinhoso cargo, onde temos a certeza 

fari todo o possvel por fazer vingar o nosso programa, que ndo'sendo um pdlido 

reflexo das muitas e grandiosas aspiraぐ6es do nosso grandioso ideal socialista "455 

Esta interpreta9ao nao foi respaldada pelo Conselho, que deixou de 

realizar a contagem dos votos, tarefa que legalmente lhe cabia. Tal fato motivou 

protestos indignados por parte de Coutinho: "(..) o que se deduz do procedimento do 

arnse訪o'que ndo仇es convinha que o nosso representante assistisse d discusso 

do orgamento,Por motivos que desconhecemos, mas que se Patenteiam claramente 

no aio do adiamento da apuraぐdo' A56 

Para resolver o impasse, o Partido Socialista consultou o Presidente do 

Estado a respeito do caso. Este u ltimo respondeu, atrav6s da Secretaria de Estado 

dos Neg6cios do Interior e Exterior, que a decisao final cabia aos conselheiros, pois 

nao havia nenhuma disposi9ao legal“にプ sobre a nulidade de uma eleiぐdo por 

motivo de comparecimento insignfIcante de votantes (..) ". Insinuava, porm, que 

“にノ no caso ocorrente, na maioria das se96es ou mesas eleitorais, ndo houve 

455 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 11/09/1898. p. 1. 
456 ECHO OPERARIO. Rio Grande, 23/10/1898. p. 1. 
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elei9do tendo,Portanlo, deixado de ser observadas as instruc6es aplicdveis e que o 

cidado, sufragado por 30 votos [sic}, ndo pode pretender representar o 

mumc加IO"457municiplO 

Coutinho comentou a resposta com sarcasmo, revelando uma 

compreensao muito clara dos elementos que moldavam a politica ga自cha na Primeira 

Rep6blica: 

"O Sr. Presidente sabe perfeitamente a esp6cie de gente que tem ao 

seu servio, para compreender que aquela insinua戸o 6 uma ordem e que a 

elei 百o ser anulada 

Opernos! vde bem o quanto6 desprezada a vossa opinio, apreclai 

calmamente o que se est passando e dizei se vale a pena perderes um dia 

para irdes a s urnas levar o vosso voto para eleger homens que n百o so 

sen百o escravos dum partido, que n百o tm opinio nem vontade porque so 

escravos dum interesse vil - o personaIjsmo' 58. 

Em janeiro de 1899, o Conselho Municipal de Rio Grande efetivamente 

oficializou o cancelamento das elei96es. Coutinho ainda participou da comisso 

encarregada de interpor um ltimo recurso ao Presidente do Estado, contra o 

"arbitrrio ato ". Esta solicita9ao, ao que tudo indica, nao obteve resposta 

positiva459 

'57 O documento, assinado por Joo Abbot, foi transcrito pelo ECHO OPERRIO. Rio Grande, 

留讐讐鷺ま Ai,iriD．一 nー”』．  Ahlflh/1200 , 1 

Na Ren自blica Velha, o governo do Rio Grande do Sul pautava-se pela tilosotia positivista, que 
considerava o voto como instrumento de concep96es metafisicas ultrapassadas. ista postura ann- 
liberal levava o Estado a assumir uma fei9乞o "autoritria e paternal" em rela9ao aos mumciplos: nao 
eliminava, nem poderia,a fora dos potentados locais, mas a mantinha permaneniemeflie soy 

controle.dli a importncia de o governo ter o controk dos conselhos municipais como garantia e 
escudo de sua a o ". FELIX, Loiva Otero. Coronelismo, borgismo e coopta‘豆o politica. Porto 

梶re, MerCR0 O濃歳認器器，74 e 76.22/01/1899. p.p l2 
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No inicio deste ano, como j自  foi mencionado, o personagem cedeu 

gratuitamente ao Partido os direitos de propriedade do seu jornal, para que o mesmo, 

"mais desassombradamente ", pudesse 

"(...) defender os dire itos da classe operria e do proletariado em 

geral, contra a prepotncia do capital e do seu governo, patenteada na 

solu戸o dadad consulta que lhe foi feita pelo conselho municipal e que 

um insulto atirado 白  s faces do proletariado representado nos eleitores que 

concorreram 白  s urnas na eleido de 6 de setembro prximo passado' 6。  

Pouco tempo depois, o peri6dico divulgou o "Projeto de estatuto- 

regulamento do Partido Socialista" que, de certa forma, oficializava e 

regulamentava algumas prticas e concep96es vigentes nesta agremia9ao. Por 

exemplo: 

7Organiza戸可  

Art. I - O Partido Socialista ser constituIdo de todas as pessoas que 

fa9am formal declara頭o de ades百o ao seu programa e m6todo de a戸o, 

no importa a sua nosico social nem o lugar de residncia, contanto que 

cumpram os preceitos fundamentais do programa. 

Art. 3 - Sero excluIdos do partido todos os indivduos que faGam 

pacto ou alian9a com outros partidos ou seus candidatos, salvo quando 

estejam autorizados a isso nor voto qeral da assemblia. 

[Fins do Partido] 

A元 Iー A organizaGdo do Partido Socialista nesta cidade旭m por fim 

agremiar todos os onerrios ou n百o onerrios sob o mesmo ponto de vista 

que' a reforma da sociedade capitalista-burguesa, substituindo-a pelo 

regime da propriedade coletiva em conformidade com as instru加es da 

Histria e segundo os processos da moderna sociologia ensinada por 

46O ECHO OPERARIO. Rio Grande, 01/01/1899. p. 1 



Carlos Marx, devendo para isso procurar apossar-se do poder poltico, para 

o que pleitear todas as elei6es a lugares pdbllcos' 61 

Estes artigos evidenciam a id6ia de que o carter socialista do Partido era 

dado por seus principios e nao pela inserao de classe dos individuos a ele filiados. 

Tal postura ajustava-se a realidade da agremia9ao, que indicou um advogado e 

jornalista, membro do Partido Federalista, para o cargo de conselheiro. Contudo, ao 

fazer propaganda dos candidatos socialistas, o redator do "Echo" alertou que os 

operrios deveriam“に.) sufragar nomes de irmdos de trabalhadores que saibam 

quanto custa a vida a quem vive do salrio にノ ” 462 

Logo come9aram os preparativos para a prxima elei9ao, na qual seriam 

escolhidos os novos intendente e conselheiros. Porm, outros problemas, desta vez 

de ordem interna, dificultavam a organizaao dos socialistas rio-grandinos. 

Inicialmente, verifica-se o progressivo isolamento de Coutinho, em virtude das 

saidas de Julio Leite, de Antenor Inacio da Silva e de Ricardo Doni, "(...) tres dos 

mais dedicados companheiros (..) ". O primeiro imaginava que, por trs deste fato, 

existia uma conspira9ao contra o jovem Partido. Segundo ele, "(..) algum houve 

que preparou muito ProPositalmente esta trama onde Pouco a Pouco Pensam 

肥pultar o Partido Socialista e a Unio 1Jゾフerria que d um espectro medonho para α 

burguesiブ,463 

Al6m disso, em setembro, ocorreu o ja referido conflito com a diretoria 

da Uniao, que deixou de emprestar suas salas para a realiza9乞o de reuni6es 

partidanas. 

46' ECHO OPERRIO. Rio Grande, 22/01/1 899. p.p. 3-4. Grifos meus 
46ユ ECHO OPERRIO. Rio Grande, 29/0111899. p. 1 
463 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 30/07/1899. p. 2. 
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No ms seguinte, o personagem escreveu mais uma vez sobre os 

problemas que dificultavam o avan9o do socialismo em Rio Grande: 

"O Partido Socialista, nesta cidade, segue a ordem inversa 白  s leis do 
progresso - anda para trs em lugar de seguir avante. 

A勺uma catequiza戸o burguesa, pensamos n6s, conseguiu arrancar- 
nos alguns elementos que, como 6 fcil de supor, pouco valiam, do 
contrrio nada os faria recuar. 

Em vista disso, julgamos de necessidade p6r de aviso aos 

companheiros dedicados, para que ndo se admirem se qualquer destes dias 
lerem alguma notcia pouco agradvel a nosso respeito. 

Dissemo-lo sempre: 'Seremos francos at contra n6s', e havemos de 
cumprir a nossa palavra, custe o que custar. 

Esperem' 64 

Pelo tom raivoso do texto,6 possivel pensar que o esvaziamento do 

Partido Socialista pode estar relacionado, ao menos parcialmente, com as desaven9as 

pessoais de Coutinho. Este preferia explicar o fato a partir de uma "catequizaぐdo 

burguesa ", que buscava cooptar seus 'fracos" companheiros, desviando-os do 

caminho da "sublime doutrina ". 

Contudo, apesar dos obstaculos citados, o Partido lan9ou chapa ao pleito 

realizado em 1900. Nela, Rodolfo Gomes foi indicado para intendente e Coutinho 

aparece na nominata para o Conselho Municipal. Desta vez, os socialistas foram 

derrotados pelos candidatos do Partido Republicano Rio-Grandense. Os mapas das 

mesas eleitorais indicam a ocorrencia de fraude pois, em todos, consta exatamente o 

464 E CHO OPERRIO. Rio Grande, 29/10/1899. p. 3 
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mesmo nhmero de votos para cada chapa, sendo que os republicanos obtiveram a 

maioria esmagadora (764 para o PRR e 13 para o PS)465 

Novamente os problemas internos do Partido conjugaram-se com a 

estrutura politica oligrquica vigente na Primeira Republica para determinar a 

derrota do primeiro. Neste contexto, de acordo com F6lix, vericava-se, por parte do 

governo ga丘cho, um "menospre:o pelo sistema representativo ", manifesto na "(..) 

legisla9do eleitoral que tendia αルvorecer as fraudes com a manァula戸o das 

eleiぐ6es e a manuten9do do sistema estabelecido にノ’ 466 Os membros do Partido 

Socialista de Rio Grande tinham consciencia do problema e, por isso, entre as 

propostas do seu "Programa mnimo ", constava a exigncia de "(...) severas 

medidas contra a fraudaぐd o da vontade popular nas ek iぐうes" 67 

Segundo Loner, com as dificuldades enfrentadas nos pleitos de 1898 e de 

1900, os socialistas rio-grandinos abandonaram, ao menos temporariamente, a 

estrat6gia da conquista eleitoral do poder politico e abra9aram, com mais veemencia, 

a tarefa de conscientiza9o do operariado468. Assim, a 丘  ltima refer6ncia que 

encontrei nas fontes ao Partido Socialista local data de 1902469. 

465 CORREIO MERCANTIL. Pelotas, 16/05/1900. A nominata completa do Partido Socialista para o 
Consetho municipal foi a seguinte: Ant6nio Guedes Rodrigues Coutinho ("operrio alfaiate"); Carlos 
Schmidt Jr. ("operrio mecnico"); Angelo Caldona.zzi ("operrio tecedor"), Luflidio Lopes 
("operrio mecnico"), Amador Silva ("operrio tip6grafo"), Luiz Jos6 de Abreu ("operrio 
alfaiate ") e Augusto de Souza Freitas ("operrio barbeiro"). Esta lista refor9a a iddia de que, na 
virada do s6culo XIX, os socialistas rio-grandinos forjaram a sua identidade sobretudo a partir do 
trabalho. 
466 FELIX, Loiva O. "Coronelismo... ", op. cit., p. 74-75. 
'67 ECHO OPERRIO. Rio Grande, 01/05/1898. p.p. 2-3 
468 Esta 6 a conclusao provis6ria da pesquisa de Beatriz Loner sobre o movimento operrio pelotense e 
rio-grandino, em andamento no CPG em Sociologia da TJFRGS. 
469 DIRIO POPULAR. Pelotas, 07/05/1902 
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Coutinho, entretanto, talvez remando contra a mard, continuou 

defendendo a participa9ao dos operrios na vida politica. Em 1907, ele escreveu 

Bastaria um rpido go加e de vista sobre os manifestos, plataformas e 

outros documentos fascinadores atirados por essa ra9a de sanguessugas 

nas vsperas de elei6es ou da abertura dos parlamentos, para que os 

operrios - se ndo fossem, como reconhecemos, ignorantes e indiferentes 

das questes que mais lhes interessam - negassem por completo o seu 

apoio para d queles que lhe pedissem o voto,d nico direito - e esse mesmo 

bastante restrito~que lhes reconhecem os legisladores, mais por 

necessitarem dele para encobrirem a espolia9do de que fazem vtima o 

pobre povo, do que por lhe darem qualquer coisa de d til para a 

manifesta戸o do pensamento. 

(.・ .) se quereis votar, se quereis fazer valer o vosso direito, sem medo 

de contribuirdes para o vosso mal, organizai partido prprio - fazei-vos 

ex6rcito defensor dos vossos interesses ~ porque s6 assim podereis deixar 

de arrepender-vos'470. 

Todas estas considera96es sobre a militancia de Coutinho - nas 

sociedades oper自rias, na imprensa e no Partido Socialista - permitem relativizar uma 

idia presente na historiografia sobre o movimento operrio brasileiro, qual seja, a de 

que os portugueses seriam fura-greves e avessos a participa9ao politica nos 

sindicatos e nas lutas dos trabalhadores471. Pelo menos no caso do personagem 

examinado, tal generaliza9ao nao encontrou respaldo empirico472. Afinal, o mesmo 

470 0 TEMPO. Rio Grande, 01/06/1907. p. 1. No encontrei nenhuma outra referncia え  participa9o 
Coutinho em elei6es municipais depois de 1900 
Ver, por exemplo: FAUSTO, Boris. "Trabalho urbano... ", op. cit. e MARAM, Sheldom Leslie 

Anarquistas, imigrantes e o movimento operrio brasileiro, 1890-1920. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1979. Algumas fontes respaldam esta perspectiva como, por exemplo, as mem6rias de Evaristo 
de Moraes, que vivenciou o movimento operrio no Rio de Janeiro. Segundo ele, o portugues 6 o "(...) 
por grevista, no sentido da falta de tenacidade. にJ Em se demorandoasolufdo para o coi戸to, ndo 
se devia contar com ele. Empolga-o a nostalgia do trabalho ". Apud: CARONE, Edgar Classes 

iais e movimento operrio. S豆o Paulo, Atica, 1989. p.p. 45-46. 
Outras pesquisas tambdm apontam para a participa9ao dos portugueses no movimento oper自rio, em 

diversas regi6es do pas. Ver: MATOS, Maria Izilda Santos de. Em busca da' rvore das patacas: o 
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foi um dos lideres do operariado da regiao sul do estado, participando ativamente de 

suas entidades e manifesta96es. 

Nesta se9ao, analisei a atua9ao de Coutinho no movimento operrio 

gacho a partir da perspectiva do cotidiano. Procurei, assim, demonstrar a i ntima 

rela9ao existente entre, por um lado, as formas institucionais/politicas/racionais da 

militncia do personagem (associa96es, congressos, greves, imprensa, partido, etc.) 

e, por outro, os afetos, experiencias, incidentes e embates que tinham lugar no seu 

dia-a-dia. 

Isso fica claro, por exemplo, na pol6mica com Francisco Xavier da 

Costa, onde se mesclaram quest6es ideol6gicas e pessoais; ou nas dificuldades de 

sua vida particular, que determinaram o fechamento do "Echo "; ou ainda no peso 

que a sua amizade com Rodolfo Gomes teve no apoio dado a candidatura deste 

ultimo. 

Acredito que a hist6ria operria muito tem a ganhar com o estudo destes 

fatos milIdos, destes acontecimentos singulares, destas tramas aparentemente 

insignificantes. Elas ajudam a explicar, entre outras coisas, por que um individuo 

como Coutinho entregava-se de corpo e alma ま  causa socialista. Afinal, a militancia 

cotidiano e o trabalho de homens e mulheres imigrantes portugueses no Brasil, 1890-1930. 
Anota6es da comunicaao proferida no XVII Simp6sio Nacional de Hist6ria: hist6ria e utopias. Sao 
Paulo, ANPUR, 1993 (para o caso das cidades de Sao Paulo e Santos); RIBEIRO, Gladys Sabina 
Mata galegos: os portugueses e os conflitos de trabalho na Rep'blica Velha. Sao Paulo, 
Brasiliense, 1990 (tratando do Rio de Janeiro) e XERRI, Eliana G. "Uma incurso... ", op. cit. 
(abordando a cidade de Rio Grande) 
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inundava todos os espa9os de sua exist6ncia - publicos e privados ー, conferindo-lhe 

uma identidade pr6pria (a de "Representante da Revolu戸o Social ") e dando-lhe, 

igualmente, a esperan9a de um futuro melhor. Nas associa96es, nas reda96es dos 

jornais, no partido, o personagem nao apenas fazia politica mas tamb6m encontrava 

amigos, expressava id6ias e sentimentos, divertia-se e estudava, vivia enfim 

Portanto, 6 possivel dizer que a militncia foi o elemento central da sua 

vida cotidiana473; nao pelo espa9o de tempo dedicado a tal atividade (restrito a s 

noites e aos domingos474), mas pela energia nela concentrada. Coutinho 

homogeneizou seus esfor9os na prxis social e politica, o que lhe permitiu obter 

ganhos de consciencia475 e possibilidades de atuaao sobre o cotidiano individual e 

coletivo476 

O principal instrumento de sua luta foi a palavra, escrita ou falada. 

Segundo Gon9alves Barreto, ele aproveitava todas as oportunidades para abordar 

''‘ ノ aS 9uestes 9ue se Possam dirimirPela discussdb nas reuniうbs, nall響フrensa oU 

na palestra "刀.刀  Nesta tarefa, muitas brigas foram compradas, muitos desafetos 

apareceram. Afinal, o militante achava-se incumbido de uma missao quase divina 

麟議麟難響 

鷺鷺難鷺  
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"derramar a lit:" sobre os seus companheiros. De acordo com o jornal portugus "A 

Lu:do （加errio ", 

"Gj 6 preciso derramar muita luz,6 preciso que os socialistas n百o se 
cansem da tarefa, que a si mesmo impuseram; fa9am propaganda em 

jornais, abram escolas de ensino livre, publiquem pan fletos, celebrem 
palestras, conferncias, tudo enfim, que seja derramar luz, porque o povo o 

que carece 6 disso, e tero prestado benefcios importantes 白  
humanidade"478 

Coutinho parece ter seguido a risca estas prescri96es e, para isto, 

utilizou-se de todos os meios ao seu alcance. 

Hobsbawm, referindo-se ao sindicalismo na virada do s6culo, afirmou 

que este implicava um "(..) tipo humano que era, ao mesmo tempo, agitador, 

pedagogo, jornalista, dramaturgo, profeta, animador cultural ""fl. Tal 

caracteriza9ao, embora formulada para outro contexto, ajusta-se perfeitamente ao 

personagem aqui examinado. 

Por fim, espero que estas coloca96es possam contribuir para um repensar 

das fronteiras estabelecidas na historiografia sobre o operariado, entre uma tendencia 

tradicionalmente preocupada com os sindicatos, as onenta96es ideol6gicas, as 

reivindica96es formalizadas, etc. e outra do cotidiano, que examina a vida fora das 

fbricas, os mecanismos informais de domina9ao e resistencia, etc.. Penso ter 

deixado claro que esta dicotomia nao 6 procedente, pelo menos quando se estuda a 

478 Transcrito pelo ECHO OPERRIO. Rio Grande, 09/1 0/1 898. p. 3 
479 HOBSBAWM, Eric. Apud: PETERSEN, Silvia R. F. "Cruzando fronteiras... ", op. cit., p. 134 
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primeira gera9ao de militantes gachos. Nela, misturavam-se, em doses diversas, 

racionalidade e paixao, p丘blico e privado, cotidiano e nao-cotidiano480 

480 Sobre esta discuss豆o, ver: TENFELDE, Klaus. "A histria dos trabalhadores entre histria 
estrutural e histria do cotidiano: pesquisas na Repblica Federal dlAlemanha ’二 In: NEVES, A. A. 
B. e GERTZ, R. E. (org.). A nova historiografia alem五. Porto Alegre, Ed. da UniversidadefUFRGS- 
Goethellnstituto Cultural Brasileiro-Alem豆o, 1987. Segundo o autor, "existem d s vezes razes 
pragmdticas e de economia de trabalho para tratar histria operria e histria do movimento 
operrio em separado, e a relado entre ambas no'de maneira alguma obrigatria llo sentido de 
unilinearidade e de re/a戸: causal unidirecional. Despremr a relado ou mesmo negiー！α，  
sign加caria, porm, abrir mo de possibilidades de conhecimentソiindamentais" (pp. 72-73) 



C 
~ 

ONSIDERA9OES FINAIS  

(ou Coutinho "post-mortem") 

Diversos discursos sobre Coutinho foram produzidos ap6s a sua morte 

em 1945. 

A historiografia destacou, sobretudo, a participa9ao do personagem no 

movimento operario rio-grandino. Petersen, por exemplo, considera comovente a 

“にJ sua entrega d causa do socialismo e sua preocupaぐdo em desenvoんer α 

consciencia de classe entre seus companheiros (...) 

Os s6cios da Uniao Oper自ria desta cidade tambdm preservaram a 

mem6ria do Coutinho militante. No tmulo do 自  ltimo, existe uma placa onde pode- 

se ler: "Homenagem da S. Unido Operria ao seu velho e leal amigo pelos servios 

prestados d coletividade traba訪adora do Rio Grande”. 

】 PETERSEN, Silvia R. F.. "Origens do primeiro de maio... ", op. cit., p. 23 
Acredito que esta 6 nfase da historiografia na milit含ncia de Coutinho deva-se, em parte, え  preserva o 

da cole9ao quase completa do jornal "Ech Operirio" 
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Na mesma lapide, sua segunda esposa, Gertrudes, preferiu deixar 

gravada uma mensagem mais afetiva e pessoal: "saudosas recorda戸es de tua 

esposa Gertrudes Guedes Coutinho" 2 

Ja o filho NibO, em carta dirigida a Unio poucos dias depois do 

falecimento do seu pai, lembrou do "(..) grande idealismo que sempre o inspirou 

にノ ”e da'‘にノ orienta戸o que ele sempre observou, isto , de atender ao interesse 

do maior nImeroにJ"3 

Por fim, os necrol6gios publicados na imprensa riograndina referem-se 

ao "venerado extinto"como "‘ ノ  hdbi！ノornalista, beん  orador e vigoroso 

dramaturgo, [que] deixou magnグcos trabalhos a atestar-lhe aprmosa inteligncia 

ea叩recivel cultura' 4 ou como"‘ルm homem dotado de brilhante inteligente 

[sic], tendo exercido, aqui e alhures, o magisrio (..)"5 Nenhum deles, contudo, 

menciona a sua inspiraao socialista 

Estes discursos apontam para facetas diferenciadas do personagem: o 

militante, o marido, o pai idealista, o professor, o jornalista, o orador, o dramaturgo 

Obviamente que a e nfase em um ou outro aspecto depende da posi9ao do enunciador 

(historiador, companheiros de milit合ncia, esposa, filho, jornalistas) e do veiculo da 

enuncia9ao (texto acad6mico, placas funerrias, carta, peri6dicos). Al6m disso, 

muitas outras quest6es nao foram lembradas ou foram propositamente esquecidas, 

ou entao perderam-se na poeira do tempo. 

2 Placas do tmulo de Ant6nio Guedes Coutinho. Sepultura 281 do quadro C - Cemit6rio Cat6lico de 
Rio Grande. 
3 Carta de Nibo G. Coutinho ao Presidente da Sociedade Unio Oper自ria, op. cii・  
4 R10 GRANDE. Rio Grande, 25/01/1945. p. 2. 
5 O TEMPO. Rio Grande, 26/01/1945. p. 4. 
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Partindo desta variedade de mem6rias, algu6m poderia perguntar: qual 

delas d a mais verdadeira? Qual d a que fazjus a Coutinho? 

Acredito que escolher apenas um a ngulo de sua vida, teoricamente o 

mais significativo, implicaria obscurecer a riqueza, a diversidade, as multiplas 

rela96es e contradi96es presentes em qualquer existencia individual; ainda mais 

numa trajet6ria tao cheia de percal9os e batalhas como a do personagem aqui 

examinado. Procurei, desta forma, afastar-me de uma abordagem biogrfica 

tradicional que leva em conta quase exciusivamente o perfil p丘blico dos militantes, 

atribuindo a s suas prticas uma coerencia muitas vezes idealizada. 

Assim, optei por construir uma biografia multifacetada a partir da 

perspectiva do cotidiano. Afinal,6 nesta dimens5o que os individuos passam a maior 

parte de suas vidas, jogando-se inteiros nas exigncias e nos pap6is do dia-a-dia. Para 

realizar este intento, analisei os quatro contehdos que me pareceram centrais na vida 

cotidiana de Coutinho: a familia, o trabalho, o estudo e a militncia. Procurei 

tamb6m demonstrar que o personagem, em diversos momentos, concentrou seus 

esforos num ideal - a emancipa9ao do operariado ー, elevando-se ao nivel humano 

gen6rico. Este processo lhe permitiu adquirir uma consciencia mais ampla e aguda 

sobre a sociedade em que vivia 

Na presente dissertaao, busquei destacar as potencialidades do gnero 

biogr自fico no a mbito do conhecimento hist6rico em geral e, mais especificamente, 

no campo da hist6ria operria. Neste sentido, por exemplo, a trajet6ria de Coutinho 

ilustra/confirma determinadas generaliza96es presentes na histonografia: o carter 

patricarcal da familia operria e a valorizaao do trabalho pelas lideran9as desta 

classe, por exemplo. Outras interpreta96es, por6m, nao sao confirmadas pelo caso 
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estudado, como a id6ia do "imigrante radical" e a concep9ao do portugues como 

'fura-greves". Isto mostra que os estudos biogrficos podem 

exemplificar/ampliar/relativizar/corrigir enfoques totalizantes, macro-estruturais, 

preocupados com as regularidades e com o "estatisticamente mais freqlIente" 6 

Pretendi igualmente demonstrar que, na constru9ao de biografias, deve- 

se levar em conta a dimensao do cotidiano como um momento necessrio e 

significativo da analise, pois 6 no dia-a-dia que os individuos ganham existencia 

plena, com suas prticas e suas representa96es, suas vit6rias e seus fracassos, suas 

decis6es e suas hesita96es. 

* 
	

* 
	

* 

Na Gr6cia antiga, acreditava-se que cabia aos poetas a preserva9ao da 

vida dos heris: "aos guerreiros resta a esperanぐa de que a palavra do cantor 

permita-lhes escapar do silncio e da morte. O mestre da verdade concede aos vivos 

o privilgio de permanecer, atravおde sua palavra, na mem6ria" 7 

Penso que o historiador-bi6grafo pode assumir esta tarefa, possibilitando 

que os individuos esquecidos, as trajet6rias perdidas, as falas silenciadas venham 

tona e ressuscitem para o mundo dos vivos. Para isso, retornando a s palavras de 

Darnton citadas na introdu9ao,6 preciso "auscultar almas mortas" 

6 Exnressをo de GINZBURG. Carlo. "O queijo e os vermes... ". on. cit.. o. 27 
7 DUARTE, Regina H.. "Os vivos e os mortos: uma alegoria sobre a histria ". Resgate: Revista 
Interdisciplinar de Cultura do Centro de Mem6ria - UNICAMP. Campinas, UNICAMP, n。  2., 
1991, p. 20. 
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Neste trabalho, apresentei o resultado do longo dilogo (e l se vao cinco 

anos...) que mantive com um guerreiro ja falecido: Ant6nio Guedes Coutinho. No 

tive a pretensao de elaborar o discurso definitivo sobre o personagem, mas sim uma 

versao historicamente plausivel de sua vida 



ANEXOS  

Anexo I - Fotografia de Ant6nio Guedes Coutinho 

Fonte: Tumulo de Ant6nio Guedes Coutinho. Sepultura 281 do quadro C ー  

Cemit6rio Cat6lico de Rio Grande. Reprodu9ao: Blaudio Rodrigues Simao 
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Anexo 2 - Capa do "Echo Operrio'' comemorativa ao I de maio de 1898. 

Fonte: ECHO OPER RIO. Rio Grande, 01/05/1898. p. 1 
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Anexo 3 - Sede da Sociedade Uniao Operaria de Rio Grande 

Fonte: Reprodu9ao de um cartao-postal de autoria desconhecida. Acervo particular 

de Silvia Petersen. 

’与  
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Anexo 4 - Fabrica Rheingantz - Av. Rheingantz, 201 - Rio Grande/RS 

Fonte: VALENTE, Ant6nio Luis S. Desenho das edifica96es da cidade do Rio 

Grande. Rio Grande, Ed. da FURG, 1993. p. 52 
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Anexo 5 - Vila Rheingantz: casas-em-fita (porta e janela) - Av. Rheingantz, 139 a 

197 (lado i mpar) 

Fonte: Id. ibid., p. 50 



FONTES DE PESQUISA  

1 - Fontes primdrias 

Abreviaturas - localizacao das fontes primarias: 

' APRGS - Arquivo P自blico do Rio Grande do Sul - Porto Alegre/RS; 

. APSB - Acervo do Partido Socialista Brasileiro - Rio Grande do Sul - Porto 

Alegre/RS; 

● ASUO/CDFJIFTJRG - Arquivo da Sociedade Uniao Operria de Rio Grande ー  
Centro de Documenta9ao Hist6rica Hugo A. P. Neves - Funda9ao Universidade do 

Rio Grande - Rio Grande/RS; 

' BRG - Biblioteca Rio-Grandense - Rio Grande/RS; 

CCRG - Cemit6rio Catlico de Rio Grande - Rio Grande/RS; 

' FALSJ - Fichamento Adhemar Louren9o da Silva Jr.; 

・ FBL - Fichamento Beatriz Loner; 

' FFNA - Fichamento Francisco das Neves Alves; 
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'IHG-RS - Instituto Hist6rico e Geogr自fico do Rio Grande do Sul - Porto 
Alegre/RS; 

' MCSHJC - Museu de Comunica9ao Social Hip6lito Jos6 da Costa - Porto 

Alegre/RS; 

NPH - Nucleo de Pesquisa em Hist6ria da UFRGS ・  Porto Alegre/RS 

Peri 6dicos: 

' ALMANAQUE BRASILEIRO GARNIER. Rio de Janeiro, 1905, 1906 (NPH); 

O ARTISTA. Rio Grande, 1900, 1908 (BRG); 

CORREIO MERCANTIL. Pelotas, 1892, 1900 (FBL); 

' CORREIO DO POVO. Porto Alegre, 1902, 1909 (MCSHJC); 

' DEMOCRACIA SOCIAL. Pelotas, 1893 (NPH); 

' O DIABO. Pelotas, 1905 (FFNA); 

O DIARIO. Porto Alegre, 1912 (FALSJ); 

' DIARIO POPULAR. Pelotas, 1892, 1902 (FBL); 

' DIARIO DO RIO GRANDE. Rio Grande, 1903, 1908 (BRG); 

' ECHO OPERRIO. Rio Grande, 1896-1899, 1901 (NPH, com exce9ao do 

nmero 2 de 12/07/1896 que est na BRG); 

ECHO DO POVO. Porto Alegre, 1910 (MCSHJC); 

● ECHO DO SUL. Rio Grande, 1894 (BRG); 

' O ESTADO DE SAO PAULO. Sao Paulo, 1902 (edi9乞o fac-similar - APSB); 



・ O EXEMPLO. Porto Alegre, 1910 (FALSJ); 

. GAZETINHA. Porto Alegre, 1898 (MCSHJC); 

・ O OPERARIO. Pelotas, 1892 (IHG-RS); 

' OPINTAO PUBLICA. Pelotas, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907 (FBL), 1914 

(FALSJ); 

・ A PATRIA. Pelotas, 1890 (F'BL); 

・ O PROLETARIO. Rio Grande, 1906 (NPH); 

・ A RAZAO. Rio Grande, 1896 (BRG); 

・ A REGENERACAO. Rio Grande, 1901-1902 (BRG); 

・ RIO GRANDE. Rio Grande, 1908, 1945 (BRG); 

・ O TEMPO. Rio Grande, 1906-1945 (BRG); 

・ A VOZ DO TRABALHADOR. Rio de Janeiro, 1914 (FALSJ) 

Outras 

・ ATESTADO de 6 bito de Ant6nio Guedes Coutinho. Rio Grande, Jud. 3B, 2 zona, 

6 bito 79 (APRGS). 

・ BIBLIOTECA da Sociedade Uniao Oper自ria (acervo parcial 

ASUO/CDHIFURG) 

・ CARTA de Nibo G. Coutinho ao Presidente da Sociedade Uniao Operria, 

29/01/1945 (ASUO/CDH/FURG). 
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' ESTATUTOS da Sociedade Unio Operaria. Rio Grande, Tipografia do Di自rio do 

Rio Grande, 1903 (BRG) 

' GUIZZARDI, Agostina. Amor e ouro. Drama social em 3 atos. Rio Grande, s/e, 

mar9o de 1906 (FBL) 

LIVRO DE ATAS do Conselho Deliberativo da Sociedade Uniao Operria de Rio 

Grande, 1904-1909 (ASUO/CDH/FURG) 

' LIVRO DE ATAS do Conselho Deliberativo da Sociedade Unio Operria de Rio 

Grande, 1909-1922 (ASUO/CDH/FTJRG) 

' LIVRO DE ATAS das Sess6es da Diretoria da Sociedade Uniao Operria de Rio 

Grande, 1906-1911 (ASUO/CDH/FURG) 

LIVRO DE ATAS das Sess6es da Diretoria da Sociedade Uniao Operria de Rio 

Grande, 1914-1917 (ASUO/CDHi'FURG) 

' LIVRO GRADE e matricula das classes federadas a Sociedade Uniao Operria de 

Rio Grande, 1900 (ASUO/CDH!FURG). 

' LWRO DE REGISTROS do cemit6rio da Associa9ao de Caridade Santa Casa do 

Rio Grande (CCRG). 

PLACAS do t自mulo de Ant6nio Guedes Coutinho. Sepultura 281 do quadro C 

(CCRG) 

' PROCESSO-CRIME n 773. R6u: Ant6nio de Oliveira Rocha. Ma9o 40, Estante 

41. 1903 (APRGS) 

' QUADRO colocado na Sala de Honra da Sociedade Uniao Operria de Rio 

Grande por delibera9ao da assembl6ia geral realizada em 8 de dezembro de 1898 

(ASUO/CDH!FURG). 

● RELATORJO do presidente da Sociedade Uniao Oper自ria de Rio Grande, 1903 

(BRG). 
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' RELATORIO do presidente da Sociedade Uniao Operaria de Rio Grande, 1911 

(ASUO/CDH/FURG) 

' RELATORIO do presidente da Sociedade Uni5o Operria de Rio Grande, 1912 

(ASUO/CDHIFLJRG) 
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