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Em 1o de maio de 1898, o militante socialista Antônio Guedes Coutinho (1868-1945), uma das principais 

lideranças do movimento operário sul-rio-grandense na virada do século XIX para o XX, publicou no jornal Echo 

Operário esse texto alusivo ao Dia do Trabalho: 

“Se não tivesse nascido num berço humilíssimo e ao abrir os olhos não tivesse visto um pai que vestia a blusa do 

operário; desejaria no dia de hoje esquecer o meu nascimento para poder me considerar irmão dessa falange colossal de 

proletários e unir a minha voz à sua para de coração gritar: 

Guerra à exploração! Viva o socialismo”i. 

As palavras de Coutinho oferecem a imagem de uma classe coesa, consciente e combativa, cujos membros 

subordinam os seus interesses individuais à luta pelo socialismo. Escrito por uma liderança operária no momento 

mesmo de conformação dessa classe, o texto obviamente expressa muito mais um desejo, uma aspiração e um projeto 

político do que uma realidade efetiva. 

Ao evocar o momento em que nasceu, o autor, afirmando a sua identidade com os demais “irmãos proletários”, 

referiu-se ao “berço humilíssimo” e à “blusa de operário” do pai; ou seja, Coutinho mostrou-se como alguém que 

conhecida desde cedo as privações experimentadas pelo operariado e que trazia no sangue a herança da dignidade do 

trabalhador. É interessante notar que, para ilustrar essa lembrança inicial, esse “marco zero” de sua trajetória de líder 

operário, Coutinho fez uso da imagem da blusa. Por que uma peça de roupa sintetizou, nas recordações do socialista, a 

essência do “ser operário”? 

Percorrendo a documentação relativa ao movimento operário gaúcho entre a última década do século XIX e a 

primeira do XXii, verifiquei a pertinência desse questionamento pois, inúmeras vezes, as fontes trazem referências às 

vestimentas dos militantes, percebidas enquanto signos de identidade, de distinção e de dignidade. O presente artigo 

busca desenvolver tal idéia, examinando um tema pouco considerado pela historiografia que trata da classe operária 

brasileira, provavelmente devido à sua associação com o fútil, com o superficial, com o “império do efêmero” enfimiii. 

1 – Vestidos vermelhos: identidade e distinção 

Em artigo de 1984, Eric Hobsbawm assinala que a classe operária inglesa das décadas de 1820 e 1830 – 

“supondo-se que já fosse possível aplicar-lhe este nome” – era muito diferente da classe trabalhadora “tradicional” dos 

anos 1850. Em suas palavras, “os famosos jalecos de fustão do cartismo ainda estavam muito distantes de ‘Andy Capp’ 

(Zé do Boné)”. E prossegue: “A emergência da classe operária de ‘Andy Capp’ é o tema deste estudo [...]”iv. Para o 

autor, portanto, os diversos momentos da história operária daquele país poderiam ser identificados nas roupas e 

acessórios usados pelos trabalhadores. 

No texto, Hobsbawm defende a idéia de que a classe operária tradicional não emergiu na Inglaterra muito antes 

da década de 1880 e, a fim de expressar tal fenômeno, vale-se do citado “Andy Capp”: 

“Quando foi que este tipo de chapéu específico – o boné chato – tornou-se característico do proletário britânico? 

Sem dúvida ainda não o era na década de 1870 em Londres, pois Jules Vallès, o refugiado partidário da Comuna de 

Paris, reclamou especificamente da falta de consciência de classe dos trabalhadores locais, por eles, ao contrário dos 

artífices parisienses, não usarem ‘la blouse el la casquette’ nas horas de lazer. As ilustrações e fotografias das décadas 

de 1870 e 1880 mostram uma variedade de chapéus e bonés e, por sinal [...] nem mesmo os bonés haviam sido 
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padronizados. Contudo, em 1914, qualquer imagem das massas operárias britânicas em qualquer lugar, dentro ou fora 

do trabalho, revela o familiar oceano de bonés com pala. [...] é evidente que dentro de aproximadamente um par de 

décadas, os trabalhadores britânicos adotaram o uso de um sinal que imediatamente os identificava como membros de 

uma classe. E mais, eles sabiam desta função”v. 

No Rio Grande do Sul, ao longo do mesmo período, não encontrei nenhum tipo de roupa ou acessório que 

sinalizasse essa identidade de classe. Nas fotografias da época, vemos trabalhadores vestidos de diversas formas, 

dependendo do lugar onde estão e do ofício que exercemvi.  

Por outro lado, é interessante notar que – se não existia um “Andy Capp” gaúcho (ou mesmo brasileiro) - 

determinados setores da elite procuraram definir quais seriam as roupas identificadoras dos operários. Assim, no início 

da década de 1910, o Conselho Municipal do Rio de Janeiro debateu um projeto referente ao “vestuário do 

proletariado”, “por considerar ofensivo da moralidade pública o traje vulgar” dos trabalhadores. Essa aspiração de 

impor formas específicas de vestir aos proletários relaciona-se, provavelmente, ao desejo de controle social dos 

governantes ao longo da Primeira República, em uma conjuntura de rápido crescimento urbano, quando as distinções de 

classe tendiam a se diluir no espaço das ruas. O projeto foi violentamente criticado por R. Teixeira Mendes, Vice-

Diretor da Igreja e Apostolado Positivista do Brasil, pelo seu caráter “tirânico”. 

Embora não tenha encontrado no discurso das lideranças operárias atuantes no Rio Grande do Sul nenhuma 

discussão mais específica sobre as roupas identificadoras do proletariado – salvo menções à miséria dos “trabalhadores 

esfarrapados e rotos” -, no jornal socialista “A Democracia” de 19 de maio de 1907, consta o anúncio de um acessório 

que, talvez, pudesse servir como um signo visível da identidade operária: o relógio socialista. 

“Esses relógios (...) servem para a propaganda permanente da aspiração pela conquista do limite máximo de 8 

horas de trabalho diário, pois que na capa trazem os dísticos, feitos em relevo: ‘8 horas de trabalho, 8 horas de instrução 

e 8 horas de descanso. Operários de todo o mundo, uni-vos!’vii. 

Através desses relógios, os militantes socialistas buscavam, ao mesmo tempo, divulgar a principal reivindicação 

do movimento operário internacional da época e inscrever no próprio “figurino” dos trabalhadores a sua identidade de 

classe. 

Em outras ocasiões, percebe-se uma criação mais espontânea, ao menos aparentemente, de sinais identitários, 

como foi o caso do uso de roupas vermelhas durante a primeira greve geral do estado, ocorrida na capital gaúcha em 

1906. Nesse movimento, o vermelho coloriu as bandeiras, as flâmulas e também as vestimentas dos grevistas. Segundo 

o “Petit Journal”, em 5 de outubro, ocorreu um grande comício no bairro industrial dos Navegantes. A “nota de 

entusiasmo”, afirmava o periódico, “(...) era dada pelas moças operárias que chegavam a rasgar os vestidos encarnados 

e colocar no peito topes com o símbolo da classe”. No dia seguinte, “as moças operárias, levando à frente o estandarte 

vermelho, fizeram uma passeata pelas ruas da cidade (...)”viii. 

Considerando - no sentido indicado por Pierre Bourdieu e por Michelle Perrot, respectivamente - a manifestação 

de classe como um “ato tipicamente mágico” pelo qual o grupo ignorado e negado torna-se visível para si e para os 

outros, e a greve como, simultaneamente, “meio de pressão e modo de expressão”ix; pode-se avaliar a importância da 

teatralização por parte dos grevistas de sua identidade e de suas reivindicações, sobretudo nesse momento inicial de 

formação da classe.  

No que tange ao tema desse artigo, cabe destacar que o “encarnado” remete a tradições oitocentistas do 

movimento operário europeu. Conforme Hobsbawm, a ascensão da bandeira vermelha como símbolo da revolução 

social “parece ser irresistivelmente espontânea”: “(...) de fevereiro de 1848, quando surge nas barricadas em toda a 

parte, até as greves francesas entre 1871 e 1890, onde ‘vermelho, quando aparece é sempre à guisa de improviso’, até a 

demonstração de 1o de Maio que – na França pelo menos – institucionalizou a bandeira vermelha”x. 
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Poder-se-ia perguntar como essa associação vermelho = revolução social – ou, ao menos, reivindicações 

operárias – chegou a Porto Alegre. Provavelmente, na cabeça dos imigrantes e através dos livros, jornais e opúsculos 

que divulgavam as conquistas dos “companheiros” no outro lado do Atlântico. 

De qualquer forma, em Porto Alegre no mesmo período, a cor vermelha já estava associada aos socialistas, 

conforme se pode perceber nessa crônica da escritora, jornalista e simpatizante do movimento operário Revocata H. de 

Mello: “Haverá coisa mais encantadora, que exprimirmos o que nos vai na alma ou no pensamento, por meio de uma 

flor? Como será sugestivo, em lugar de reuniões públicas, observarmos uma variedade de flores a significarem-nos 

idéias e sentimentos (...). Por exemplo, os socialistas, com a flor vermelha ao peito (...)”xi. 

Não se pode esquecer ainda que, no Rio Grande do Sul, o vermelho era a cor símbolo dos “maragatos”, como 

eram chamados os opositores do governo estadual, aparecendo, normalmente, nos lenços utilizados por eles no pescoço 

(em oposição aos lenços brancos dos governistas ou “chimangos”)xii. O quanto a tradição socialista se cruzava com a 

oposicionista é difícil de precisar. 

Enfim, embora não houvesse no estado uma vestimenta típica do operariado, observa-se, em alguns momentos, 

as tentativas – tanto “por cima”, da parte dos líderes operários, quanto de forma mais espontânea - de se estabelecer 

determinados sinais exteriores da identidade dessa classe. 

2 – Golas engomadas: identidade e dignidade 

De acordo com Claudio Batalha, “(...) a partir de determinado momento e, particularmente, para algumas 

categorias de trabalhadores, o trabalho exerce um peso fundamental na formação da identidade de classe. Creio ser 

difícil encontrar exemplos, a partir de fins do século XIX, de uma identidade de trabalhadores que não se estruture em 

torno do trabalho”xiii. 

Corroborando tal construção identitária, as lideranças operárias enfatizavam as diferenças existentes entre o 

operário trabalhador e o burguês ocioso, expressas, também, na aparência e nas roupas de ambos: a magreza (ou a força 

dependendo do caso) e a simplicidade (ou miséria) do primeiro em contraposição à obesidade e à ostentação do 

segundo. Assim, por exemplo, Carlos Cavaco – importante líder do movimento operário gaúcho nas primeiras décadas 

do século XX – escreveu no seu romance “Estella”: 

“Pelas calçadas, na ‘grande artéria’, é o ‘vai-e-vem’ dos mostruários humanos - mulheres que exibem ao olhar 

guloso do ‘smart’ falsificado a falsificação das belezas. A hipocrisia anda solta, trajando a rigor, com o último figurino. 

Sorrisos dourados pelos dentistas desabrocham mentirosamente em lábios avermelhados pelo carmim. Desejos 

criminosos armam tendas em olhares cheios de quebrantos. Tudo quanto há de mais fino em casa veio à rua, - desde a 

botina de pelica tenra, ao ‘guante’ que envolve a mão e aprisiona o pulso. E tudo isso lembra um original mercado de 

amor...”xiv 

O trecho mostra a inspiração romântica dos primeiros socialistas gaúchos, evidenciada na condenação da vida 

urbana enquanto espaço da imoralidade e do artificialismo, típicos da ordem burguesa. 

Na mesma linha, Andradina de Oliveira – outra escritora, jornalista e simpatizante do movimento operário – 

escreveu sobre a festa do trabalho de 1897 realizada em Pelotas: 

“Em vez de sedas, as filhas do povo ostentavam os seus vestidos modestos que realçavam-lhes, 

encantadoramente, a beleza e a graça do porte gentil; em vez de brilhantes elas tinham as inestimáveis pérolas dos seus 

sorrisos feiticeiros; em vez do orgulho balofo da mulher rica ignorante, traduziam nas rosas divinais das faces de 

veludo toda a alegria, toda a pureza dos seus corações simples, bons, corações que prometem um mundo de felicidades, 

quando um dia, repletos do sublime amor de esposa, de inigualável amor de mãe! 
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Em vez da elegante casaca – planta exótica naquela encantadora e singela festa – roupas de operário, modelando 

corpos de operários, corpos robustos, fortes, em que corações grandes, generosos, se abrigam em peitos largos, 

varonis!”xv 

Nessas citações, portanto, as roupas dos burgueses denotam artificialismo e são associadas a condutas imorais. 

A pretendida elegância esconde, na verdade, as formas “balofas” de homens e mulheres criados nas molezas do luxo. 

No pólo contrário, a beleza vincula-se à simplicidade, à natureza e, especialmente, à saúde expressa nas faces rosadas 

das moças e nos corpos robustos dos rapazes operários. Invertendo a percepção dos proletários como “sujos, feios e 

malvados”, Cavaco e Andradina fazem a apologia da elegância operária, em um sentido muito próximo do romantismo 

rousseauniano, para quem “(...) os ornamentos representam uma vestimenta falsa que afasta seu corpo da fonte 

originária. Uma contradição instaurada entre aparência e essência. As premissas de Voltaire encontram-se aqui 

invertidas, o bom gosto e a moda, longe de afirmar o primado da civilidade, mascaram a personalidade real do 

indivíduo”xvi. 

Entretanto, conforme sugerem as fontes consultadas, nem todos os operários – incluindo-se aí os militantes - 

compartilhavam dessa perspectiva “naturalista”. Para alguns, inclusive, a utilização de certos “recursos artificiais” – 

como os cosméticosxvii e as roupas “chiques” – poderiam favorecer a melhoria das condições de vida ou a luta do 

operariado. Assim, os retratos dos militantes operários publicados nos jornais revelam um grande cuidado com a 

aparência, o que pode ser explicado tanto pelas próprias imposições da técnica fotográfica nessa época, quando a pose 

estudada e os fundos montados nos estúdios eram a regra, quanto pela intenção desses homens de mostrarem-se dignos 

e respeitáveis. A última motivação é reforçada pelo depoimento de D. Anita, filha mais nova de Francisco Xavier da 

Costa, o grande líder socialista porto-alegrense na República Velha: “como tu sabes, naquele tempo, aqueles colarinhos 

alto, altas horas da noite, (...) a minha mãe estava com o ferro engomando, engomando aqueles colarinhos, para o meu 

pai estar sempre alinhado, que ele gostava de estar sempre apresentável”xviii. 

A historiadora Michelle Perrot, tratando da Europa do século XIX, também destaca a preocupação dos operários 

com a aparência: 

“Significativamente, o item em expansão nos orçamentos operários da época é o vestuário. E esse cuidado com 

a apresentação implica toda uma relação com o espaço público (...). Como os operários enfrentam uma auto-imagem 

onde a sujeira e o desalinho marcam sua inferioridade, a dignidade operária passa pelo ‘bom aspecto’, a bella figura 

dos italianos. Uma roupa conveniente permite que se misturem sem vergonha à festa urbana, que ‘saiam’”xix. 

O afetado estilo dândi – tão característico de determinados setores da intelectualidade burguesa no final do 

século XIX – também encontrou acolhida junto a alguns operários. O citado Carlos Cavaco – que além de líder 

operário era literato - adotou, em muitas ocasiões, esse estilo. Os memorialistas o descrevem como um moço robusto, 

com pulsos de aço e cara de galã de filme dramático, vestido ao rigor da moda - de monóculo, sapatos de polimento, 

polainas, gravata de alto preço, cartola, bengala e luvas cor de pérola; por vezes envolto em longa capa. 

O que significa essa adesão dos operários às modas dominantes? Simples absorção de “padrões burgueses 

exógenos”? Prefiro uma leitura diferenciada: a preocupação de muitos trabalhadores com a elegância talvez revele o 

desejo de subversão de uma ordem social hierarquizada e discriminatória. Afinal, a moda – como salienta Lipovetsky – 

não é estranha “(...) aos fenômenos de rivalidade social”: 

“Sabe-se (...) que o consumo das classes superiores obedece essencialmente ao princípio do esbanjamento 

ostentatório, e isso a fim de atrair a estima e a inveja dos outros. (...) Para conquistar e conservar honra e prestígio, as 

classes superiores devem dar e despender amplamente, devem fazer exibição de riqueza e de luxo, manifestar 

ostensivamente, por suas boas maneiras, seu decoro, seus adereços, que não estão sujeitas ao trabalho produtivo e 

indigno”xx. 
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Ao trajarem suas golas cuidadosamente engomadas, suas casacas e cartolas, alguns militantes operários 

subvertiam essa lógica injusta e, sem deixarem de ser “filhos do trabalho”, expressavam sua honorabilidade.  
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