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RESUMO 

 

Este trabalho estuda seis crônicas escritas pelo jornalista porto-alegrense João Bergmann, 

mais conhecido como Jotabê, e publicados na coluna semanal O domingo é meu, mantida por 

ele entre os anos de 1955 e 1959 no jornal Correio do Povo. O objetivo central da pesquisa é 

entender a partir de quais elementos o cronista constrói uma perspectiva sobre a cidade de 

Porto Alegre. Para isso, recorremos à pesquisa bibliográfica, traçando as relações existentes 

entre jornalismo, crônica e cidade, e à análise de conteúdo, por meio da qual identificamos os 

principais elementos temáticos e expressivos que caracterizam as crônicas. Também 

realizamos uma pesquisa histórica para recuperarmos informações sobre a vida e a trajetória 

profissional do autor de nossas crônicas, já que não existe praticamente nenhum conjunto 

significativo de informações a seu respeito. Ao final, constatamos que Jotabê enxerga a cidade 

sob uma perspectiva da transformação, fruto da modernidade que se aproximava e se 

manifestava mais fortemente na capital. Também percebemos certo pessimismo no relato 

sobre a cidade, enfocando-a principalmente a partir dos seus problemas. Por fim, notamos que 

o humor, marca importante da escrita do cronista, contribui para disfarçar esse olhar negativo 

e funciona como uma ferramenta significativa para as críticas feitas pelo jornalista, sobretudo 

ao poder público.   

PALAVRAS-CHAVE: Crônica – Jornalismo – Cidade – Porto Alegre – João Bergmann – 

Jotabê – História da Imprensa – Correio do Povo 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work studies six chronicles written by Porto Alegre journalist João Bergmann, better 

known as Jotabê, and published in the weekly column O domingo é meu, maintained by him 

between the years 1955 and 1959, in the newspaper Correio do Povo. The main objective of 

research is to understand which elements the chronicler uses to build a perspective over the 

city of Porto Alegre. For that, we turn to literature, tracing the relationship between 

journalism, chronic and city, and content analysis, through which we identify the major 

themes and the expressive elements that characterize chronic. We also do historical research 

to recover information about the life and career of the author of our chronicles, as there is 

virtually no significant body of information about him. At the end, we found that Jotabê sees 

the city from the perspective of the transformation, the result of modernity that was 

approaching and manifested itself most strongly in the capital. We also noticed a certain 

pessimism in the way he talks about the city, featuring it mainly from the problems. Finally, 

we note that the humor, major brand chronicler writing, contributes to disguise this negative 

look and acts as a significant tool for the criticisms made by the journalist, especially against 

the government. 

KEY WORDS: Chronicle – Jornalism – City – Porto Alegre – João Bergmann – Jotabê – 

History of press – Correio do Povo 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Quando grandes transformações passaram a ocorrer nos centros urbanos no século 

XIX, sobretudo devido à industrialização crescente, a imprensa acompanhou todo o processo, 

desenvolvendo-se juntamente com esses espaços. Quando essas mudanças, tais como a 

aceleração do ritmo de vida, o aumento no fluxo de informações e a crescente busca pelo 

lucro, passaram a alterar consideravelmente a vida dos indivíduos que nesses locais residiam, 

o cronista surgiu nas páginas impressas para ajudar os leitores a entender e (re)descobrir esse 

novo tempo. Ainda que a crônica date de bem antes desse período, é a partir da mudança dos 

cenários das cidades que o cronista passa a assumir um posicionamento mais próximo do 

cotidiano. Nessa ligação histórica entre a imprensa e as cidades, portanto, o cronista torna-se 

aquele que propõe um diálogo mais próximo da vida do leitor e, junto dele, como “cúmplice” 

ou como “narrador experiente” (SANSEVERINO, 2002, p. 37), oferece formas de enxergar o 

espaço que os rodeia.  

 Neste trabalho, propomos investigar essa relação existente entre a crônica e o espaço 

da cidade. A escolha por esse assunto deu-se a partir das experiências vividas ao longo da 

graduação: no trabalho realizado durante a realização de bolsa de Iniciação Científica, entre 

2011 e 2012, sob a orientação da professora Cida Golin, tivemos a oportunidade de nos 

aproximar das associações existentes entre o jornalismo, sobretudo o jornalismo cultural, e a 

cidade. A partir desse contato, criou-se o interesse por aprofundar o tema e seus 

desdobramentos. A escolha por trabalhar com crônica, por sua vez, originou-se pelo fato de 

esses textos apresentarem uma forte marca autoral, que se dá principalmente pela 

possibilidade de experimentações, por sua importância enquanto registro do cotidiano e pela 

proximidade com a literatura, aspectos que nos interessam, pessoalmente. 

 Após essas definições, procedemos à definição do objeto de estudo. Optamos por 

iluminar um cronista que construiu sua carreira nos veículos da Caldas Junior na primeira 

metade do século XX e que ficou marcado pela proximidade que tinha com sua cidade natal, 

Porto Alegre. João de Aragão Bergmann, ou Jotabê, como assinava nos jornais, escreveu 

crônicas de 1954 a 1960, na Folha da Tarde e, de 1955 a 1959, no Correio do Povo. Também 

foi radialista, tendo trabalhado na Radio Difusora Porto-Alegrense nos anos 1940.  

A descoberta do nome deste cronista deu-se por acaso: durante a leitura do livro de 

Walter Galvani que recupera a história da Folha da Tarde, encontramos a menção ao 

“popularíssimo Jotabê”, que, segundo o autor, havia consagrado “um estilo muito pessoal e 
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exclusivo” de fazer crônicas. No contato com seus textos, chamou nossa atenção o humor 

fortemente marcado e a abrangência de temas tratados, que iam da economia e da política ao 

futebol e às celebridades, por exemplo, diferenciando sua produção dos demais cronistas da 

época. Na busca por informações mais precisas sobre o trabalho deste cronista, entretanto, 

encontramos pouquíssimos registros. Citado como um nome de relevo na imprensa gaúcha 

dos anos 1950, Jotabê teve sua história praticamente apagada nas décadas seguintes. Existem 

apenas duas publicações que preservam o seu trabalho, por meio de coletâneas de seus textos: 

o livro Crônicas de Jotabê, publicado em 1964 pelo Instituto Estadual do Livro, como forma 

de homenagem, e o livro da editora Tchê! intitulado Cacareco, o mais votado, publicado em 

1985. Parte desse esquecimento do nome de Bergmann, acreditamos, deve-se a sua curta 

carreira, interrompida de forma trágica: morreu em julho de 1960, aos 38 anos, vítima de um 

ataque cardíaco.  

A proximidade de Bergmann com Porto Alegre foi outro fator que colaborou para 

nossa escolha. Nascido e criado na capital gaúcha, foi nesta cidade que construiu sua carreira 

como jornalista e advogado. Nos textos que falam sobre sua morte, nos jornais, esse vínculo é 

fortemente destacado: Jotabê é lembrado como “o cronista das coisas de Porto Alegre” ou “o 

cronista da cidade”.  

 Assim, tendo em vista essas características peculiares sobre o trabalho e a história de 

Bergmann e a relação existente entre crônica e cidade, como já destacamos, propusemos essa 

pesquisa, que tem como objetivo principal analisar os elementos que Jotabê utiliza para 

construir um olhar sobre a cidade de Porto Alegre. Nossa pergunta norteadora será, portanto: 

A partir de quais elementos Jotabê constrói uma perspectiva sobre Porto Alegre? Como se 

estabelece essa construção do texto cronístico? Para isso, cumpriremos alguns objetivos 

específicos, que são: 1) Traçar um perfil histórico e profissional do cronista, de modo que 

possamos descobrir mais sobre sua relação com os jornais e com a cidade; 2) Identificar os 

elementos que fazem referência ao cotidiano citadino nas colunas, contextualizando-os; 3) 

Elencar os territórios e os agentes da cidade presentes nas crônicas; 4) Identificar os recursos 

cronísticos usados pelo jornalista nos textos.  

 Para respondermos a essas questões, realizaremos a análise de seis textos publicados 

por João Bergman na sua coluna dominical no Correio do Povo e que possuem a cidade como 

um elemento importante para a narrativa. As colunas foram selecionadas a partir de leitura de 

todas as edições do jornal disponíveis no Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés 
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Vellinho, no arquivo do Correio do Povo, no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa 

e dos livros de coletâneas.  

No plano metodológico, utilizaremo-nos de uma pesquisa bibliográfica, englobando 

leituras sobre jornalismo, cidade e crônica. Estas referências e as relações existentes entre 

esses temas serão trabalhadas no primeiro capítulo deste estudo. Veremos as transformações 

que o conceito de crônica passou ao longo do tempo e apontaremos as relações que ela guarda 

com a literatura e com o jornalismo, mais especificamente. Também veremos os vínculos 

entre crônica e espaço urbano. Citamos como principais autores desse referencial Arrigucci Jr. 

(1987), Candido (1992), Pereira (2004), Sanseverino (2002), Coutinho (1967), Sá (1997), 

Marques de Melo (2003) e Santos (2012). O segundo capítulo de nosso trabalho irá fazer a 

recuperação histórica e biográfica de João Bergmann. Valendo-nos de leituras sobre os 

veículos da Caldas Junior, especialmente dos textos de Galvani (1994; 2002), e de pesquisa 

nos jornais da época, buscaremos refazer a trajetória pessoal e profissional do nosso cronista, 

destacando as características das duas colunas que manteve nos dois jornais da companhia de 

Breno Caldas. Neste mesmo capítulo, também faremos uma rápida contextualização dos 

principais acontecimentos ocorridos na década de 1950 e que tiveram significativo impacto 

sobre a imprensa nacional e gaúcha. Por fim, no último capítulo, procederemos à leitura de 

cada um dos seis textos do corpus por meio da análise de conteúdo, com o aporte teórico de 

Bardin (1977). Nesta leitura individual de cada uma das crônicas, utilizando-nos de categorias 

temáticas e expressivas, identificaremos os principais elementos que nos ajudarão a 

compreender a relação de João Bergmann com a cidade de Porto Alegre tecida em forma de 

crônica.  
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2 A CRÔNICA  

 

Iniciando as considerações teóricas da presente pesquisa, propomos, neste primeiro 

capítulo, um percurso pelas principais conceituações envolvendo o gênero cronístico. 

Primeiramente, buscaremos remontar as origens da crônica, evidenciando as diversas 

mudanças conceituais e formais pelas quais passou desde a sua origem. Na sequência, 

apontaremos os principais fatores que aproximam a crônica da literatura e do jornalismo. O 

passo seguinte será um aprofundamento dessa relação do gênero com a prática jornalística, 

destacando as características que as crônicas adquirem na lógica do impresso e em espaços 

típicos do jornalismo, como a coluna. Por fim, nos debruçaremos mais fortemente sobre a 

relação que a crônica e seus autores possuem com a cidade, vinculação importante para o 

objetivo deste trabalho.  

 

2.1 Origens e evolução conceitual da crônica 

 

José Marques de Melo, no prefácio de Pereira (2004), afirma que, para os leitores 

contemporâneos, a crônica é o espaço para reflexão e para o deleite sobre assuntos do dia a 

dia, que são retratados pelos cronistas de maneira amena e crítica. Até chegarmos a essa 

concepção, que corrobora a conceituação comum de crônica, entretanto, o gênero percorreu 

um caminho longo, desde o século XII, através do qual se aproximou da História, dos ensaios, 

de formatos literários, como a poesia, e do jornalismo.  

Em todos esses momentos, ao longo dessas variadas evoluções conceituais, porém, a 

crônica sempre preservou uma relação com o conceito de tempo, o que percebe-se na própria 

etimologia da palavra. Crônica é oriunda do grego Cronikós, relativo ao chrónos (tempo). 

Assim, inicialmente, ela relaciona-se a uma ideia de tempo cronologicamente determinado. 

Sendo, na sua gênese, entendida como um breve relato de eventos, a crônica vai estar, nesse 

período, próxima à História, limitando-se “a registrar os eventos sem aprofundar-lhes as 

causas ou tentar interpretá-los” (MOISÉS apud PEREIRA, 2004, p.16). Ou seja, mais do que 

uma possível busca pelo entendimento sobre os acontecimentos, a crônica era, logo no seu 

início, apenas uma ordenação cronológica dos fatos e toda a sua legitimidade residia na 

obediência a essa ordem temporal. Com essa ligação com a História e com a memória, a 

noção de crônica estará, portanto, presa à definição histórico-social de tempo vigente em cada 

organização social (PEREIRA, 2004).  



16 

 

No século XII, na França, Inglaterra e Espanha, o gênero começa a assumir 

características mistas, transitando entre o relato histórico e a ficção. Ainda assim, ela mantém 

sua função de representar as relações dos indivíduos com o tempo vivido. Esse é um momento 

significativo, também porque, nessa primeira aproximação do gênero com alguns aspectos 

literários, ocorrem mudanças principalmente em termos formais. Ela mantém sua função de 

relatar os eventos sociais, mas o faz tendo a possibilidade de explorar mais livremente os 

significados das palavras. Assim, “surge o conceito de crônica como uma forma narrativa que 

se constrói no plano da denotação e da conotação; do relato histórico e da ficção literária, no 

século XII” (PEREIRA, 2004, p. 18).  

É no século XVI que a crônica passa a ser associada a outro gênero: o ensaio, forma de 

escrita que estava em busca de uma interpretação dos fatos e dos acontecimentos sociais. 

Ressalta-se que, nesse período, o ensaio almejava características estilísticas que hoje são 

consideradas marcas da crônica, como o tom coloquial e o caráter informal, o que até hoje 

provoca alguns confusões conceituais. Com Montaigne, iniciador do gênero ensaístico, o 

ensaio distingue-se pelo inacabamento, pelo tom íntimo e familiar e pela relação com a 

oralidade (COUTINHO, 1971), concepção muito próxima do que comumente chamamos de 

crônica hoje na imprensa brasileira. Nesse período, a crônica passa a ser vista como uma das 

possibilidades de expressão do ensaio, ainda que ela já comece a esboçar uma diferença 

importante: enquanto o ensaio mantém-se na busca por delimitar conceituações para fatos de 

uma sociedade, com tempos históricos definidos, a crônica permite-se a criação e a recriação 

de novos significados e novos sentidos, inclusive por meio da ficção (PEREIRA, 2004).  

Com uma aproximação maior da literatura e um deslocamento gradual da vinculação 

com a História, no século XIX, o conceito de crônica se expande. A sociedade industrializada 

e a fragmentação do tempo do mundo moderno afastam o gênero da fidelidade à 

temporalidade histórica e o aproximam de novas formas de expressão do ponto de vista 

estético. Na busca por compreender as novas ordens apresentadas pela modernidade, a crônica 

passa a refletir em si mesma valores dessa época, “submetendo-se aos choques da novidade, 

ao consumo imediato, às inquietações de um desejo sempre insatisfeito, à rápida 

transformação e à fugacidade da vida moderna [...]” (ARRIGUCCI JR, 1987, p. 73). O 

cronista passa a enfocar as relações fragmentadas da modernidade e o faz por meio de 

recursos literários, usando variadas formas de expressão que lhe permitem “uma infidelidade 

à razão; um tributo à imaginação, fazendo com que o ato de enunciação de quaisquer fatos 

possa transitar entre os anais da História e a ficção literária” (PEREIRA, 2004, p. 24). Outra 
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mudança importante visível nesse contexto é o fato de os cronistas passarem a enfocar os 

fatos do dia-a-dia, deixando evidente, mais uma vez, o gradual distanciamento da tradição 

histórica.  

A partir do Romantismo, há o estreitamento da relação entre a crônica e o jornal 

impresso por meio da publicação do gênero em espaços chamados folhetins, no rodapé das 

páginas. Esta é outra mudança importante, porque, conceitualmente, a crônica passa a ser 

pensada não somente em termos estéticos, mas também a partir dessa relação instaurada com 

o espaço gráfico ao qual se vincula. No século XIX, “folhetim” era a denominação genérica 

para qualquer seção do jornal que não seguia normas jornalísticas, onde eram publicados 

textos dos mais variados gêneros. Era também entendido como os textos publicados nos 

rodapés. No final do século, entretanto, o termo passa a representar uma forma de narrativa 

episódica, pensada como meio de fidelização do público leitor e, consequentemente, como 

forma de expansão das vendas de jornais. O folhetim abrigava múltiplas manifestações 

literárias, como romances, considerados modelos narrativos da sociedade burguesa, críticas, 

poesias e crônicas.  

Enquanto o folhetim se configurava como esse espaço sem uma identidade clara, a 

crônica, aos poucos, foi alçando independência e autenticidade a partir da incorporação, por 

parte dos cronistas, de diversas linguagens, mesclando literatura e opinião. Nesse 

estreitamento da relação entre crônica e jornalismo impresso, “ficava difícil conceituar a 

crônica dentro do universo jornalístico, porque nem mesmo o jornalismo demonstrava clareza 

quanto a sua linguagem” (PEREIRA, 2004, p. 43). Nessa época, a prática jornalística ainda 

permanecia muito próxima às formas literárias e aos discursos políticos. É na segunda fase do 

Romantismo que a situação começa a mudar, com uma aproximação maior da crônica dos 

acontecimentos cotidianos e das rotinas das cidades, fazendo deles a base de seus textos. Essa 

mudança é significativa não só em termos temáticos, mas também para se pensar a relação 

que o cronista passa a estabelecer com o leitor, já que, ao relatar os acontecimentos do dia a 

dia, ele “simula o diálogo, a fim de se colocar na posição do narrador experiente, de larga 

sabedoria, capaz de dar conselhos, ou se põe como cúmplice de seu leitor, como quem 

compreende a dificuldade de entender a lógica da nova máquina do mundo” 

(SANSEVERINO, 2002, p. 37).  

 No Brasil, essa relação com o cotidiano e com o leitor ganha destaque a partir de 

figuras como Machado de Assis e João do Rio, no período compreendido entre o final do 
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século XIX e o início do século XX, e com os modernistas, como Mario de Andrade, Manuel 

Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Com Machado de Assis e a série A semana, 

crônicas publicadas entre 1892 e 1897 na Gazeta de Notícias, há a tentativa de ampliar o 

significado dos fatos sociais cotidianos, com o escritor funcionando como mediador entre os 

acontecimentos e o leitor, numa união linguística entre jornalismo e literatura. Com João do 

Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, essa relação com as ruas e com o que acontece nas cidades 

se constrói a partir do confronto entre o arcaico e moderno da sociedade brasileira da época, 

como define Sanseverino (2002), por meio de uma narrativa que tratava das contradições 

sociais.  

É a partir de 1930 que, para Candido (1993), a crônica moderna consolida-se no 

Brasil, com escritores modernistas como Manuel Bandeira, Mario de Andrade e Carlos 

Drummond de Andrade, para citar somente alguns. Autores firmados no campo literário, eles 

contribuíram grandemente para o gênero cronístico especialmente no plano expressivo, pela 

incorporação da linguagem coloquial que, como pontua Coutinho, “se ajustava perfeitamente 

à observação dos fatos da vida cotidiana” (COUTINHO, 1971, p. 62), tornando a crônica cada 

vez mais próxima do leitor. Nos anos 40, destacam-se outros expoentes do gênero, como 

Fernando Sabino e Rubem Braga (dedicado quase exclusivamente à crônica), que passam a 

incorporar, de maneira mais significativa, elementos jornalísticos à escrita, como a novidade 

(no caso de Braga) e o pitoresco (no caso de Sabino), segundo Sá (1997).  

 

2.2 Crônica, Literatura e Jornalismo 

 

 Percebe-se, nesse percurso histórico, que, gradualmente, a crônica foi adquirindo 

independência e características próprias, especialmente quando pensamos no contexto 

nacional. Candido, inclusive, a considera um gênero brasileiro, “pela naturalidade com que se 

aclimatou aqui e a originalidade com que aqui se desenvolveu” (CANDIDO, 1993, p. 24). 

Entretanto, é inegável que as vinculações do gênero à literatura e ao jornalismo ainda impõem 

discussões e reflexões teóricas que nos permitem discutir as fronteiras entre os campos, 

especialmente em termos de linguagem e da relação com o suporte no qual os textos são 

publicados.  

Entre os teóricos, as conceituações ora divergem e ora aproximam-se dependendo 

diretamente do ponto analisado. Marques de Melo, por exemplo, diz que a crônica “configura-
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se como um gênero eminentemente jornalístico” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 156), 

localizada dentro do Jornalismo Opinativo, visto que, para o autor, suas principais 

características estão ligadas a elementos do jornalismo como a fidelidade ao cotidiano e a 

crítica social. Coutinho, por sua vez, entende a crônica como “uma forma literária de 

requintado valor estético, um gênero específico e autônomo [...]” (COUTINHO, 1971, p. 

122). Essa também é a visão sustentada por Arrigucci Jr., que, lembrando a relação do gênero 

com o contexto brasileiro, diz que a crônica: 

 

Teve aqui [no Brasil] um florescimento de fato surpreendente como forma peculiar, 

com dimensão estética e relativa autonomia, a ponto de constituir um gênero 
propriamente literário, muito próximo de certas modalidades da épica e às vezes 

também da lírica [...] (ARRIGUCCI JR, 1987, p. 53).   

 

O português Chaparro entende que a crônica brasileira é, ao mesmo tempo, jornalismo 

e literatura, entretanto, na sua concepção, parece ficar mais evidente a prevalência de uma 

função majoritariamente jornalística do gênero, que se utiliza da forma literária como uma 

ferramenta. Para o autor, a crônica “atém-se à atualidade, mas consegue apreendê-la e 

compreendê-la mais profundamente, porque o cronista se permite usar o ferramental poético 

da ficção” (CHAPARRO, 1996, p. 90).  

Todos os autores, ainda assim, em algum ponto, reforçam a colocação de que, mesmo 

se aproximando mais de um campo do que de outro, a crônica apresenta caráter híbrido, 

mantendo uma relação indissociável com o jornalismo e com a literatura simultaneamente. 

Pereira (2004) também apoia essa visão, mas o faz com um posicionamento um pouco 

diferente. O autor enxerga a crônica, do ponto de vista estético, não como um gênero 

fronteiriço, mas como um território livre no qual coexistem, no âmbito jornalístico, diversas 

linguagens e formas de expressão, como a poesia, o conto, a linguagem cinematográfica. Por 

meio dessa forma de expressão, o cronista permite ao leitor uma releitura da realidade e uma 

ampliação das significações possíveis na mensagem, ultrapassando a referencialidade 

característica do texto jornalístico. Assim, para o autor, “a crônica não está nem no plano 

literário nem no jornalístico, mas se constitui em uma narrativa que pode abrigar várias 

manifestações estéticas” (PEREIRA, 2004, p. 164).  

Fica perceptível, portanto, que a crônica é um gênero que possui ligações tanto com o 

jornalismo quanto com a literatura, mas que deve ser pensado enquanto forma expressiva 
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autônoma. E é nessa independência do gênero que reside a abertura para a instauração, 

enquanto forma narrativa, de novas relações e novos significados não só com os 

acontecimentos sobre os quais fala, mas também com os próprios conceitos e definições dos 

campos literário e jornalístico.  

 

2.2.1 A Crônica no Jornalismo 

 
 

 A aproximação do suporte jornal faz com que o gênero assuma alguns elementos 

considerados típicos da área jornalística, como a ligação com os acontecimentos cotidianos, 

por exemplo. Circunscrita no âmbito do impresso, a crônica está vinculada ao que acontece no 

aqui e agora, à crítica social, feita por meio de uma linguagem que aparenta despreocupação, 

e à atualidade, como nos aponta Marques de Melo. Deste modo, ela “figura no corpo do jornal 

não como objeto estranho, mas como matéria inteiramente ligada ao espírito da edição 

noticiosa” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 155). Também devido a essa linguagem fácil e 

despretensiosa, tratando de assuntos mais singelos, a crônica assume, nesse contexto, muitas 

vezes, o contraponto às notícias “duras”, adquirindo a função de deleitar e distrair os leitores.   

 Em geral, o gênero é normalmente vinculado à categoria do Jornalismo Opinativo, por 

ter na sua base as opiniões e percepções pessoais daquele que escreve. Entretanto, como 

destaca Pereira (2004), o texto do cronista no jornal não se utiliza de mecanismos usados 

comumente pelos jornalistas na elaboração textual, como a pauta ou as fontes de informação, 

e diferencia-se de outras formas de opinião dentro da publicação, como o editorial, o artigo ou 

a crítica, por exemplo. No entendimento do autor, isso ocorre porque, diferentemente dessas 

formas opinativas, a crônica no jornal desempenha um papel de expansão da referencialidade 

normalmente empregada nesses textos. Deste modo, “a crônica cria um novo tempo narrativo 

no interior dos jornais, acrescenta relações semânticas que enriquecem a linguagem 

referencial no jornalismo informativo” (PEREIRA, 2004, p. 141), o que faz do cronista, 

portanto, alguém que não apenas relata, mas que enriquece a relação do leitor com as notícias. 

 Beltrão (1980) propõe uma classificação para a crônica, a partir da temática 

apresentada pelo texto. Para o autor, existe a crônica geral, entendida como aquela que ocupa 

um espaço fixo no jornal e trata dos mais variados assuntos; a crônica local, que fala sobre 

assuntos ligados à realidade da comunidade em que se localiza e a crônica especializada, que 

trata de temas ligados a um campo de atividade. Dependendo do tratamento dado a cada um 
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desses tipos, as crônicas podem ser divididas, ainda segundo Beltrão, em analítica, quando o 

cronista disseca e analisa objetivamente os acontecimentos; em sentimental, que apresenta os 

fatos sob uma perspectiva mais poética, lírica, predominando o apelo à sensibilidade e, 

finalmente, em crônica satírico-humorística, que, como o nome sugere, critica fatos, ações e 

personagens e entretém a partir do humor e da ironia.  

 Por possuir essa ligação estreita com o jornalismo, com os acontecimentos 

jornalísticos e com o jornal impresso, a crônica corre o mesmo risco das notícias: perder-se na 

efemeridade. Ainda que o intuito do gênero não seja o de durar, como pontua Candido (1993), 

pois a sua característica mais marcante é justamente essa relação com o rés-do-chão, esse é 

um fator interessante para a reflexão, principalmente porque aproxima a crônica da literatura. 

Para muitos autores, é através do uso de uma linguagem mais literária que o cronista de jornal 

ultrapassa o circunstancial (mesmo que nem tenha essa pretensão). Na visão sustentada por 

Arrigucci Jr. (1971), o cronista precisa saber “driblar” literariamente, por meio da 

ambiguidade ou do lirismo, por exemplo, o evento miúdo do cotidiano, sob o risco de ficar 

preso demais ao efêmero. Para Coutinho, é preciso que a crônica utilize-se de recursos de 

subjetividade e transcendência literários para, assim, construir “uma vida além da notícia” 

(COUTINHO, 1967, p. 123). Nesse processo, então, a linguagem literária desempenha esse 

papel de expansão do sentido do texto e do factual, tornando as narrativas atemporais a partir 

do enriquecimento estético. Deste modo, a crônica deve recuperar “certa profundidade de 

significado e certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma inesperada 

embora discreta candidata à perfeição” (CANDIDO, 1993, p.23). 

Fica mais claro, a partir dessas colocações, portanto, o quanto a crônica está 

circulando, a todo o momento, entre um lugar e outro, mesmo quando limitada apenas ao 

jornal. Ao mesmo tempo em que precisa estar próxima aos acontecimentos cotidianos, 

próximos do seu leitor, e manter vínculos com preceitos jornalísticos como a atualidade e a 

periodicidade, ela também utiliza recursos formais do campo literário para expandir os 

significados e sentidos possíveis das notícias e adquirir certa resistência ao tempo.  

 Nessa tarefa, a figura do narrador-repórter é central, porque é através do estilo e da 

individualidade desse escritor-jornalista que o texto ganhará um status próprio. Em geral, 

muito dessa autoria, marca do texto cronístico, está vinculada ao local específico ocupado 

pelo texto: a coluna. “A coluna corresponde à emergência de um tipo de jornalismo pessoal, 

intimamente vinculado à personalidade do seu redator” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 
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140). É nesse espaço delimitado e com periodicidade definida que o cronista resignificará os 

acontecimentos cotidianos e imporá sua marca num tom que simula uma conversa com o 

leitor. Ele fala das minúcias do dia a dia com suas observações pessoais, mas representa um 

ser coletivo com quem nos identificamos (SÁ, 1997).   

 

2.3 O cronista como narrador do urbano 

 

 O cronista e a crônica guardam uma relação estrutural com a cidade. Muito desse 

vínculo se estabelece por meio de características do próprio gênero, como veremos à frente. 

Entretanto, há de se ressaltar que essa relação com a urbe também se dá a partir da ligação 

histórica existente entre o jornalismo (e o suporte jornal) e a cidade.   

 Como nos coloca Mogendorff (2013), a partir da revisão de vários autores, foi o 

desenvolvimento das cidades, especialmente em aspectos industriais, econômicos e 

populacionais, que contribuiu para a consolidação do jornalismo enquanto prática social no 

século XIX. Isso porque, à medida que as indústrias iam se expandindo, aumentava também a 

migração de pessoas do campo para os centros urbanos, favorecendo a formação de um 

público leitor. Importante lembrar, como destaca a própria autora, que em cidades como Nova 

York, Londres e Paris o processo de urbanização foi seguido pelo processo de alfabetização 

da população, ao passo em que, nos centros urbanos brasileiros no momento de transição dos 

séculos, cerca de 80% da população era analfabeta. Assim, fica claro que a expansão da 

leitura de jornais se dá de forma gradual, sendo as elites privilegiadas nesse processo. Nesse 

panorama de aumento populacional dos centros urbanos, portanto, tornava-se importante uma 

forma de comunicação no espaço de movimentação crescente da urbe, função atribuída ao 

jornal. “O jornal é o grande meio de comunicação dentro da cidade, e é na base da informação 

fornecida por ele que se baseia a opinião pública. A primeira função que um jornal preenche é 

a que anteriormente o falatório desempenhava na aldeia” (PARK, 1979, p. 61). Ainda nesse 

processo de vinculação entre a atividade jornalística e espaço urbano, é possível 

relacionarmos o desenvolvimento das cidades e a formação de um público leitor à 

transformação do jornalismo em um negócio do ponto de vista econômico. No século XIX, os 

jornais passaram por um grande processo de expansão. Traquina (2005), citando O’Boyle 

(1968), aponta que os principais fatores para o desenvolvimento da imprensa nesse período 

foram o desenvolvimento econômico e dos aparatos tecnológicos. Também foi nessa época 

que o jornalismo passou a receber financiamento de publicidade, o que lhe permitiu, em parte, 
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desvincular-se do poder político, alcançando autonomia para veicular informações e não mais 

textos político-partidários. É nesse momento que aspectos ainda hoje norteadores da profissão 

surgiram, como a noção de serviço público, a procura pela verdade e a objetividade, por 

exemplo. Com o desenvolvimento econômico e de meios tecnológicos, o financiamento da 

publicidade, a venda de exemplares avulsos e a formação de um conjunto de diretrizes para a 

prática profissional, o jornalismo passa, então, a ser visto com um negócio rentável, a ponto 

de seus profissionais dedicarem-se integralmente à atividade. Nesse contexto de 

transformações e movimentação, o jornalista irá buscar mais intensamente os acontecimentos 

relevantes para os seus leitores para alimentar as páginas das edições.  

 O cronista surge, nesse cenário, como o sujeito que irá olhar mais diretamente para os 

eventos citadinos. Próximo dos acontecimentos singelos e cotidianos, aos poucos ele vai 

tomando a cidade como tema de suas narrativas, assumindo a função de revelar esse espaço 

em transformação para seus leitores. A cidade, entendida aqui como “um estado de espírito, 

um corpo de costumes e tradições e dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses 

costumes e transmitidos por essa tradição” (PARK, 1979, p. 26), torna-se uma rica fonte para 

a criação dos cronistas, que transmitem, ainda que com aparente despretensão, essa 

complexidade inerente ao novo meio.  

Olhando o cenário brasileiro, especialmente do início do século XX, é bem perceptível 

a presença dos instantâneos da vida moderna das cidades entre as crônicas. O país passava por 

um processo crescente de aceleração, urbanização e desenvolvimento, e a crônica seguiu a 

tendência já presente em outros gêneros de registrar esse novo cenário, como nos diz 

Arrigucci Jr. (1987). Segundo o autor, as crônicas eram meios “de mapear e descobrir um país 

heterogêneo e complexo, largamente desconhecido de seus próprios habitantes” 

(ARRIGUCCI JR, 1987, p. 63). Na história nacional, esse momento fica bem marcado com as 

crônicas dos modernistas que, além da experimentação com a linguagem, visando a 

coloquialidade do texto, também tinham como característica a busca pelo desvelamento do 

urbanismo e também do provincianismo, que coexistiam à época.  

Mas talvez seja o flâneur o maior representante da relação do texto cronístico com a 

cidade.  Figura marcante surgida em Paris no século XIX e presente na imprensa brasileira no 

início do século XX, o flâneur tinha no registro da urbe a sua atividade central por excelência. 

“A relação do indivíduo com a cidade sempre pressupõe um movimento fixo ou aleatório. 

Perfazer um itinerário aleatório era [...] a forma que o flâneur tinha de apropriar-se da cidade” 
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(SANTOS, 2013, p. 1). Num período em que andar pelas ruas ainda era algo novo, o olhar 

desse sujeito circulava sem rumo pelas vias da cidade, registrando o estranhamento e o 

encantamento em relação ao novo espaço que se formava e aos novos tipos e costumes que 

passavam a habitar a cidade. João do Rio, no Rio de Janeiro do início do século passado, já 

citado anteriormente, é representante nacional dessa nova postura não só do jornalista em 

relação ao urbano, mas dos habitantes da cidade como um todo, antes acostumados 

exclusivamente ao espaço doméstico. Para João do Rio, a rua era como um ser vivo que lhe 

despertava curiosidade e encantamento. Nesse processo de descoberta do centro e das 

periferias, ele “traz à tona os crimes e fatos estranhos do Rio. Ao fazer isso, expressa o 

fascínio decadentista que o mundo dos marginais desperta nele, mas também as contradições 

entre arcaico e moderno” (SANSEVERINO, 2002, p. 46). Essas histórias, transformadas em 

crônicas, tinham como marca a oralidade e a coloquialidade, num processo de aproximação 

do leitor, que, por sua vez, também buscava entender as mudanças pelas quais a cidade 

passava, sendo o cronista, portanto, o mediador desses acontecimentos mundanos.  

 Esse processo de aproximação da rua é interessante por também representar uma 

mudança em termos de produção literária. Ainda no início dos anos 1900, o livro e o romance, 

expressões estéticas típicas da burguesia, eram consideradas as verdadeiras formas de 

literatura. A obra literária em formato de livros, enquanto produto restrito a um grupo seleto, 

estava associada à casa e ao recolhimento, tanto em termos de produção quanto em termos de 

consumo. “Literatura era o artesanato da palavra. No isolamento, longe do barulho da rua, 

afastado da multidão, o poeta cultiva seu espírito e o expressa pela palavra” 

(SANSEVERINO, 2002, p. 46). A crônica, associada ao jornal, ainda que não fosse vista 

como uma forma literária na época (era considerada apenas um meio de sustento dos 

escritores, como Olavo Bilac), marca uma ruptura por representar essa forma de expressão 

que busca sua matéria-prima no movimento e no barulho dos espaços públicos. “Ela [a 

crônica] que alegoriza na sua própria forma (fragmentada, efêmera, distraída) e também nos 

assuntos documenta a experiência moderna de quem ousou transpor os limites da casa para 

flanar na rua.” (SANTOS, 2013, p. 7).  

A partir da segunda metade dos anos 40, entretanto, no contexto brasileiro, algumas 

mudanças na prática jornalística levam os jornalistas em direção a um profissionalismo que 

aos poucos os afasta dessa lida com a rua. Segundo Pereira (2011), é no período entre 1946 e 

1968 que o jornalismo com seus traços românticos, conduzido por diletantes e boêmios chega 

ao fim, dando lugar ao jornalismo enquanto atividade empresarial. É nesse momento, ainda 
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segundo o autor, que as rotinas de produção são alteradas e a linguagem transforma-se. 

Situam-se nesse quadro a introdução do lead, da pirâmide invertida e a inserção dos manuais 

de redação, marcando o início do predomínio da prática vinculada ao padrão jornalístico 

norte-americano (mais próximo à objetividade e à técnica) e um afastamento do modelo 

francês (mais próximo da literatura). Assim, é inegável que há uma aceleração na produção 

jornalística, crescente até os dias de hoje, e que acaba por afetar parte do conteúdo das 

publicações e os modos de produção desses conteúdos, que passam a ser feitos muito mais 

dentro das redações do que nas ruas das cidades. Ainda que a crônica preserve certa 

autonomia e liberdade, não é possível dissociá-la completamente do jornal da qual faz parte e 

muito menos da lógica de produção que norteia boa parte dos conteúdos jornalísticos. João 

Bergmann, cujos textos aqui estudamos, mantinha duas colunas com relações temporais 

diferentes. De ontem para hoje era uma coluna de crônicas que saía diariamente no vespertino 

Folha da Tarde. Já O domingo é meu, foco da nossa análise, era publicada semanalmente, no 

jornal Correio do Povo, como veremos a seguir.  
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3 O CRONISTA 

 

Neste capítulo, faremos um percurso que nos permita conhecer e entender mais 

aprofundadamente o nosso objeto de estudo: as crônicas de João Bergmann publicadas no 

jornal Correio do Povo. Para isso, inicialmente, contextualizaremos a Companhia Jornalística 

Caldas Junior, empresa a qual o jornalista esteve vinculado durante toda a sua carreira. Na 

sequência, falaremos sobre o cronista, recuperando os principais fatos de sua trajetória 

profissional e pessoal. Por fim, ainda que esta pesquisa esteja concentrada nas colunas 

mantidas por Bergmann no Correio do Povo, faremos apontamentos sobre as duas seções 

editadas por ele nos anos 1950, por entendermos que o espaço da Folha da Tarde foi crucial 

na sua carreira e na formação do seu estilo enquanto cronista.  

 

3.1 Os anos 1950 e o contexto da imprensa 

 

 A segunda metade do século XX, período no qual está situado o nosso objeto de 

estudo, foi palco para importantes acontecimentos e transformações em áreas centrais como a 

política, a economia, a cultura e a imprensa. No Brasil, muitos desses fatos seriam decisivos 

para a alteração, em definitivo, das feições do país.  

 Em 1951, Getúlio Vargas foi eleito por voto democrático para a presidência da 

República, cargo que ocupou até 1954, quando cometeu suicídio. Nesse seu segundo período 

de governo, Vargas autorizou o monopólio do petróleo nacional e criou, em 1953, a Petrobrás. 

No mesmo ano de posse do presidente gaúcho, aconteceu a primeira edição da Bienal 

Internacional de Arte de São Paulo, após esforços do mecenas e empresário Ciccillo 

Matarazzo (Sirena, 2014). O evento contribuiu para levar a arte moderna para fora dos centros 

europeus e norte-americanos e para inserir o Brasil nesse circuito intelectual. Também é nessa 

década que o rock ‘n roll, gênero musical recém-surgido nos Estados Unidos, começa a 

ingressar no Brasil, juntamente com outros elementos da cultura norte-americana. Em 1956, o 

mineiro Juscelino Kubitschek assume o cargo de presidente da República e estabelece em seu 

mandato um plano de metas centrado no investimento e no desenvolvimento nas áreas de 

Energia, Transportes, Alimentação, Indústria de Base e Educação, pretendendo que, assim, o 

país crescesse “cinquenta anos em cinco”. A construção de Brasília também é marco desse 

mandato.  
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  No que diz respeito à história da imprensa brasileira, os anos 1950 também registram 

transformações marcantes. É nessa década que é inaugurada a primeira emissora de televisão 

do país. A TV Tupi, da rede de Assis Chateaubriand, vai ao ar em 18 de setembro de 1950, e 

o Brasil passa a ser um dos primeiros países do mundo a contar com a tecnologia. Na 

imprensa escrita, é a partir dessa década que se inicia uma ruptura com o modelo francês de 

jornalismo, vigente desde o início do século e que possuía ligações estreitas com a literatura e 

com os textos opinativos. Passa-se a um modelo vinculado aos padrões da imprensa norte-

americana, que primava pela objetividade e pela neutralidade, através de técnicas como o lead 

e a estruturação noticiosa por meio da pirâmide invertida. É nessa época, exatamente no ano 

de 1950, que é publicado o primeiro manual de redação e estilo do país, no Diário Carioca, 

escrito por Pompeu de Souza, num movimento crescente de profissionalização do trabalho 

jornalístico. Antes considerado uma atividade de intelectuais e de diletantes, o jornalismo 

passa, dessa fase em diante, a ser exercido por homens formados em cursos específicos da 

área e dedicados exclusivamente à função. Muitas dessas mudanças estavam em sintonia com 

o momento que vivia a sociedade brasileira da época, com industrialização crescente, 

expansão dos centros urbanos e aceleração da vida nas cidades. A lógica do texto jornalístico 

passa a ser a lógica “da rapidez, da velocidade, da falta de tempo da sociedade industrial” 

(RIBEIRO, 2003, p.13).  

 

3.1.1 Companhia Jornalística Caldas Junior 

 
 

 Na esfera local, conforme Sirena (2014), as mudanças na imprensa gaúcha foram mais 

lentas se comparadas àquelas que ocorriam na região central do país, especialmente devido à 

formatação das empresas jornalística do estado na época. Ainda assim, a década de 1950 

assinala marcos importantes para o jornalismo gaúcho e que são significativos pra esse 

estudo. Segundo Rüdiger (2003), o período compreendido entre 1950 e 1970 é o momento em 

que o Correio do Povo, principal veículo da Companhia Jornalística Caldas Junior, se 

consolida como o jornal dominante do Rio Grande do Sul.   

 O jornal entrou em circulação no século XIX, precisamente em 1º de outubro de 1895, 

em uma época em que o jornalismo ainda guardava relações estreitas com facções políticas. 

Desde sua primeira edição, o Correio do Povo assume, porém, uma postura diferenciada, de 

independência editorial e de compromisso com os leitores, o que representava uma ruptura 
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com o modo de produção jornalístico da época e abria caminho para o que seria feito daí em 

diante.  

Na segunda metade do século XX, época em que se insere o nosso objeto de pesquisa, 

a companhia de Breno Caldas já havia se expandido consideravelmente e editava, além do 

Correio do Povo, a Folha da Tarde
1
. No cenário porto-alegrense, as publicações disputavam 

espaço com pelo menos outros seis jornais: Diário de Notícias, do conglomerado Diários 

Associados de Assis Chateaubriand, fundado em 1925;  Jornal do Comércio, de Jenor Jarros, 

criado em 1933; a edição gaúcha de Última Hora, lançado em 1951 por Samuel Wainer; A 

Nação, do final dos anos 1940; e O Hora, de 1954.  

Importante destacar que a capital, nesta fase, vivenciava movimentações e 

transformações significativas em assuntos como urbanização, mobilidade, desenvolvimento 

econômico e social, que tiveram impacto no futuro do município e que, de certa forma, eram 

de interesse da imprensa. Parte dessas transformações iniciara-se anos antes, na década de 

1940, período considerado pelas autoras Célia Ferraz de Souza e Dóris Muller (2007) como o 

de transição entre a fase de industrialização (de 1890 a 1945) e a de metropolização da cidade 

(de 1945 a atualmente). É justamente nessa passagem que a capital assumiu seu caráter de 

centro administrativo e financeiro do estado. Também nesse momento, criaram-se vias de 

ligação entre Porto Alegre e a Região Metropolitana, o que favoreceu o avanço econômico e 

industrial do município, em especial das regiões norte e leste. O centro da Capital também se 

desenvolvia. A região iniciava um processo de verticalização com a construção de prédios 

imponentes, como Edifício Santa Cruz, de 34 andares, na Rua dos Andradas, em 1957, 

considerado ainda hoje o prédio mais alto da cidade. É também nessa década que começaram 

as obras de importantes prédios públicos como o Palácio Farroupilha (1953) e a sede da 

Assembleia Legislativa (1955) (Sirena, 2014). Essa expansão do município registrada ao 

longo desses anos verifica-se também em termos populacionais: enquanto em 1950 a 

população porto-alegrense era de 394.151 habitantes, em 1960 o número já era de 641.173 

(SOUZA & MULLER, 2007, p. 32) 

Simultaneamente, e na contramão desses processos, a cidade também experimentava 

contradições. Segundo levantamento histórico realizado do Departamento Municipal de 

                                                             
1
 Em 1969, a Companhia Jornalística Caldas Junior lançou também a Folha da Manhã, que surgiu a partir do 

suplemento Folha Esportiva, da Folha da Tarde. O jornal teve seu ápice nos anos 1970 e foi extinto em 1980 

com a falência da empresa.  
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Habitação de Porto Alegre (DEMHAB), entre 1944 e 1945, o município apresentava cerca de 

250 moradias irregulares, sendo parte delas concentrada na área central. Entre esse período e a 

década de 1950, houve a remoção de muitos desses domicílios para regiões mais periféricas 

de Porto Alegre, processo que se intensificou na década seguinte. O documento cita, 

inclusive, que: 

 
Em 12 de junho de 1952, moradores das vilas Seca, Doca das Frutas e Novos Cais 
estavam presentes em uma sessão da plenária da Câmara de Vereadores trazendo um 

abaixo-assinado no qual cento e duas mulheres protestavam contra as remoções que 

estavam sendo realizadas na cidade (PORTO ALEGRE, 2009, p. 29). 

 

Nesta Porto Alegre de mudanças, contrastes e em plena expansão, a concorrência entre 

os jornais tornava-se mais acirrada, especialmente entre o Correio do Povo e o Diário de 

Notícias. Neste cenário, o investimento técnico surgiu como um elemento crucial na 

supremacia da empresa gaúcha.  

Em 1953, já no seu 59° aniversário, a Companhia Jornalística Caldas Junior 

inaugurava a moderna rotativa Hoe, trazida dos Estados Unidos três anos antes. Segundo 

Galvani (1994), a novidade voltava a igualar o Correio com o seu concorrente mais forte na 

época, o Diário de Notícias. Dois anos depois, a empresa dá mais um passo em direção à 

modernização das ferramentas gráficas com a inauguração dos sistemas Linotype Cornet, 

“que substituíam as máquinas tradicionais, fazendo o serviço mais rápido e limpo e 

multiplicando a sua eficiência por quatro” (GALVANI, 1994, p. 394). Em 1957, no dia 30 de 

abril, a Companhia da família Caldas inaugurava a Rádio Guaíba, importante veículo que 

contribuiria para o fortalecimento da empresa no Estado, e, em 1959, em mais uma jogada 

estratégica contra os concorrentes, a Companhia anunciava a modernização das rotativas Hoe, 

que permitiria, mais uma vez, a ampliação da capacidade de impressão dos seus diários. 

Assim, verifica-se, nessa época, que a Companhia esbanjava fôlego e pretensão ao se colocar 

no mercado jornalístico gaúcho, por meio de constantes investimentos e aperfeiçoamentos. A 

saúde financeira da empresa, somada ao golpe sofrido pelo Diário de Notícias em 1954, 

quando a sede do periódico foi depredada por populares que o vinculavam ao suicídio do 

presidente Getúlio Vargas, ajudaram o Correio do Povo a caminhar em direção ao posto de 

principal jornal do Rio Grande do Sul.  

 A Folha da Tarde, criada em 1936 e tida como “filha” do Correio, fazia parte desse 

cenário e colhia frutos desse bom momento vivido pela Caldas Junior. Entretanto, esse 
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vínculo entre os dois periódicos se dava muito mais no nível institucional do que no editorial, 

já que ambos seguiam por caminhos diferentes.  

Se, quando o vespertino foi idealizado, a Caldas Junior teve o cuidado de não vinculá-

lo ao seu grande diário por temer um fracasso (evitando, inclusive, batizar o novo jornal de 

“Correio da Tarde”, como fora sugerido), em 1950, a Folha, então com 14 anos, já era um 

jornal plenamente aceito e integrado ao mercado jornalístico e gozava de boa reputação junto 

aos leitores.  

A ideia para a criação de um jornal vespertino partiu do próprio Breno Caldas. O 

objetivo era preencher a lacuna de notícias existente entre uma edição e outra dos jornais, que 

saiam quase sempre pela manhã. O Correio do Povo, por exemplo, tinha as edições fechadas 

no início da madrugada e era distribuído para os leitores logo no começo do dia.  

Além do horário, outro diferencial da Folha da Tarde era o formato.  Segundo Galvani 

(2002), o formato tabloide foi uma sugestão de Alcides Gonzaga, amigo de Breno Caldas, 

que, em visita à Argentina, entrou em contato com várias publicações de tamanho menor do 

que aquele ao qual os gaúchos estavam habituados. O modelo foi o jornal Crítica, de Buenos 

Aires. Como destaca o autor, o formato, que acabou se popularizando e hoje é marca da 

imprensa do Rio Grande do Sul, mais do que uma questão puramente gráfica, era muito 

associado a uma posição editorial, de superficialidade e até irresponsabilidade, adjetivos que 

foram sendo superados à medida que a Folha ia se consolidando.  

Em termos de alcance de público, cada publicação também tinha suas particularidades. 

O Correio do Povo estava presente tanto no interior quanto na capital. O fato de ter sua sede 

em Porto Alegre garantia uma presença constante de temas da cidade na publicação, 

entretanto, estava claro o objetivo de tentar abarcar a maior parte possível do estado. As 

primeiras páginas do jornal, inclusive, eram dedicadas aos acontecimentos dos recantos do 

RS. A Folha da Tarde, ao contrário, era um periódico com circulação muito forte na capital 

gaúcha, assim como em algumas localidades da Região Metropolitana, o que justifica a 

alcunha de “vespertino da cidade”. Segundo Galvani (2002), a Folha circulava em um raio de 

42 quilômetros, compreendendo as cidades de Novo Hamburgo, Guaíba, Gravataí, Canoas, 

Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Alvorada, Viamão e Porto Alegre
2
. Com a preferência 

                                                             
2 Galvani (2002) considera a tentativa da Caldas Junior de fazer a Folha da Tarde circular pelo interior do 

Estado, antecipando o horário de publicação do jornal, um dos fatores que contribuíram para a crise e falência da 

empresa, nos anos 1980. 
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editorial por temas populares, como os casos policiais e o esporte, a Folha da Tarde reforçava 

o vínculo com o leitor e com os acontecimentos mais próximos do cotidiano citadino. É por 

isso que Galvani entende que “Porto Alegre se enxergava na Folha da Tarde e a sua periferia 

estava perfeitamente retratada num canal longamente elaborado que passava por cenas 

picarescas e emocionantes [...]” (GALVANI, 2002, p. 20).  

Assim, pode-se dizer que os dois jornais da Companhia eram diferentes em 

praticamente todos os sentidos: editorialmente (com a Folha da Tarde primando por assuntos 

de interesse popular), graficamente, nos horários de fechamento, publicação e distribuição e 

também no alcance do público.  

Nestes dois jornais tão distintos que João Bergmann sustentou suas duas colunas de 

crônicas: De ontem para hoje, na Folha da Tarde, espaço diário publicado de 04 de maio de 

1954 a 11 de julho de 1960, e O domingo é meu, seção semanal que durou de 03 de abril de 

1955 a 03 de maio de 1959. Em ambos os espaços, o jornalista tratava de temas variados, da 

política ao esporte.  

 

3.2 De João Bergmann a Jotabê 

 

 Nascido em Porto Alegre em 13 de janeiro de 1922, foi na capital gaúcha que João de 

Aragão Bergmann construiu carreira como advogado e como jornalista. Filho de Oscar 

Alfredo Bergmann e Odila Aragão Bergmann, estudou durante o primário e o secundário no 

Ginásio Anchieta. Formou-se bacharel em Direito em 1945, pela Universidade do Rio Grande 

do Sul (à época, URGS), e, ao longo de sua atuação profissional na área, esteve ligado a 

causas trabalhistas. A formação jornalística veio em 1954, na primeira turma de Jornalismo da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), sendo ele, na ocasião, 

escolhido orador da turma.  

Ao longo de sua trajetória profissional, João Bergmann exerceu paralelamente as duas 

profissões. Foi em 1º de abril de 1941, enquanto cursava Direito, que começaram as suas 

primeiras experiências no campo jornalístico, já na Folha da Tarde. Após uma rápida 

entrevista com o então diretor de redação do diário, Arlindo Pasqualini, futuramente seu 

colega na faculdade de Jornalismo, Bergmann, então com 19 anos, começou a trabalhar como 

repórter, cobrindo as editorias de Geral e Nacional. Após a conclusão do curso de Direito, a 
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atividade no jornal passou a ser dividida com a atuação como assistente jurídico do Sindicato 

do Comércio Varejista e do Departamento Autônomo do Carvão Mineral. Nessa época, como 

acentua Orlando Loureiro, seu nome já teria conquistado, “a golpes de uma sólida 

qualificação profissional, um lugar de relevo no elenco de figuras de maior expressão do 

jornalismo rio-grandense” (BERGMANN, 1964, p. 6). Vale ressaltar que João Bergmann teve 

ligação não só com o jornalismo impresso, mas também com o rádio. Ainda na década de 

1940, foi locutor da Rádio Difusora Porto-Alegrense juntamente com seu colega de jornal 

Cândido Norberto, que trabalhava na seção policial e que, futuramente, se consolidaria como 

um dos maiores nomes do rádio no Estado. Conforme pesquisas históricas realizadas pelo 

professor Ferraretto (2013), Bergmann também integrou o elenco da primeira radionovela do 

Rio Grande do Sul, a produção O Solar dos Alvarenga. Escrita por Roberto Lis, a montagem 

foi ar pela primeira vez em 28 de março de 1943. 

 

 

Figura 1 – João Bergmann, o Jotabê. 

Fonte: Folha da Tarde, 13/07/1960. 
 

Em 04 de maio 1954, pouco antes de concluir o curso de Jornalismo, Bergmann 

passou a escrever crônicas para a Folha da Tarde, assinando a coluna De ontem para hoje com 

o pseudônimo que o tornaria conhecido e popular entre os leitores: Jotabê. Segundo Galvani, 

essa passagem de repórter para cronista deu-se despretensiosamente:  
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Jotabê descobriu-se cronista ao rabiscar uma inesperada crônica, transformando em 

limonada o amargo limão da tarefa que lhe competia: ler os jornais matutinos, para 
saber se dali era possível fisgar algum assunto importante que havia sido maltratado 

ou pouco destacado pelos coirmãos (GALVANI, 2002, p. 102).  

 

 Naquele ano, em dezembro, Jotabê e outros colegas da Folha da Tarde receberam o 

diploma do curso de Jornalismo pela PUCRS. No mês de conclusão do curso, o cronista usou 

seu espaço no jornal para falar aos leitores sobre o andamento dos estudos. Em 01 de 

dezembro chegou a escrever, por exemplo, que “realizaram-se, ontem, os últimos exames de 

um penoso curso de jornalismo que venho fazendo, ano a ano, no afã de oferecer melhor 

leitura aos meus prezados favorecedores”. Em 13 de dezembro de 1954, data da formatura, 

Jotabê publicou o discurso que fez no encerramento da graduação:  

 
Na solenidade da 1ª turma de Bacharéis em Jornalismo da PUC, o orador escolhido 

pelos novos doutores da profissão, o qual, por uma estranha coincidência é, às vezes, 

esse modesto colunista, depois de haver cansado as altas autoridades presentes, os 

professores e o povo em geral, voltou-se contra os próprios colegas para lhes falar.  

 

Na sequência do discurso, Jotabê reforçou o idealismo da profissão e pediu aos 

colegas que não esmorecessem na prática diária de fazer um jornal. Na coluna daquele mesmo 

dia, ele cumprimentou os também recém-formados jornalistas da Universidade do Rio Grande 

do Sul.   

No ano seguinte, pouco antes do primeiro aniversário da coluna De ontem para hoje, 

Jotabê ganhou, em 03 de abril, um novo espaço para seus textos. A coluna O domingo é meu, 

começou a ser publicada semanalmente no principal jornal da Companhia Jornalística Caldas 

Junior, o Correio do Povo, na seção “Reportagens”. Enquanto na Folha da Tarde o cronista 

escrevia textos mais fragmentados, tocando em assuntos variados, no Correio do Povo, ele se 

dedicava a escrever um texto único, porém mais longo
3
, como detalharemos mais à frente. 

Ao longo do período em que foi funcionário da Caldas Junior, Jotabê realizou duas 

viagens internacionais. Em 1955, esteve nos Estados Unidos. Três anos depois, em 1958, 

viajou para a Europa, onde permaneceu por três meses e conheceu França, Inglaterra, 

Holanda, Bélgica, Itália, Portugal e Espanha. De cada um desses locais, o jornalista elaborou 

                                                             
3 Em crônica publicada em 26 de outubro de 1958, no Correio, Jotabê relata que diversos leitores estavam a 

reclamar da grande extensão de seus textos. “Assim, embora com sacrifício do meu estilo tapaonarizemergulha, 

me rendo humildemente a esses dramáticos apelos. Pelo que me encurto”, conclui. 
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uma crônica, contando suas impressões além-mar, com o humor que lhe era característico. 

Alguns desses textos foram publicados no Correio do Povo e outros, no vespertino.   

 

3.2.1 Morte repentina e a repercussão na imprensa 

 

Jotabê escreveu crônicas até dois dias antes de sua morte, em 13 de julho de 1960.  No 

dia 11 de julho, uma segunda-feira, o jornalista entregou seu último texto e saiu para um 

período de férias. No dia 14, embarcaria em uma viagem com a esposa, Bernardina de Assis 

Bergmann, e um dos filhos, mas foi acometido por um ataque cardíaco na madrugada anterior. 

Então com 38 anos, Jotabê deixou, além da esposa, com quem era casado desde 1943, quatro 

filhos: Carlos Eduardo, João Luís, Maria Beatriz e Paulo, à época com 14, 12, 7 e 3 anos, 

respectivamente.  

Na Folha da Tarde, a página 6, que recebia diariamente a coluna De ontem para hoje, 

deu espaço, naquele dia 13, para um texto que recuperava a trajetória profissional do cronista 

e que evidenciava o quanto a morte repentina de Jotabê representava uma grande perda não 

apenas para os colegas, mas para os leitores e para Porto Alegre. “A cidade perdeu seu 

cronista. Morreu João Bergman (Jotabê) [sic]”, dizia o título da matéria, que vinha 

acompanhada de uma foto do jornalista e de uma reprodução da última crônica no jornal. 

Descrito como “um homem alto e quieto, mas sorridente. Um homem sério, mas não grave”, 

Jotabê foi lembrado pelos colegas também como alguém com forte comprometimento com o 

trabalho de escrita diário e com o relato do cotidiano citadino. “O que para o leitor 

representava alguns momentos de prazer, uma leitura leve e saborosa, significava, para ele, 

uma ou duas horas de trabalho sério, meticuloso, apurado, de cronista da cidade”. Esse ponto 

é reforçado também pelo colega Orlando Loureiro, que descreve o cronista como alguém que 

“escrevia meticulosamente, metodicamente. E, mesmo nas limitações do tempo sempre 

premente numa redação de jornal, encontrava meio de burilar e enriquecer seus originais, num 

gesto de delicadeza para com o leitor” (BERGMANN, 1964, p. 8). 
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Figura 2 – Notícia sobre a morte de Jotabê publicada na Folha da Tarde. 
Fonte: Folha da Tarde, 13/07/1960. 

 

 

No Correio do Povo, pelo fato de o horário de fechamento do jornal ser durante a 

madrugada, a morte de Jotabê foi noticiada somente no dia seguinte, 14 de julho. O texto, 

publicado na seção “Necrologia” daquele dia, reforçava o caráter inesperado da perda e 

recuperava os principais acontecimentos da vida profissional e pessoal do jornalista, assim 

como foi feito pelo vespertino. A matéria também fazia questão de destacar a importância da 

coluna mantida por Bergmann durante seis anos na Folha da Tarde. Importância que, 

segundo o jornal, também tinha a coluna do Correio: “Durante algum tempo, e com a mesma 

erudição, João Bergman [sic] manteve, também, nas edições dominicais deste jornal, uma 

outra coluna, a que denominou ‘O domingo é meu’, a qual, vasada no mesmo estilo, teve 

idêntica acolhida à da Folha da Tarde”, publicou  o diário, juntamente com uma nota de pesar 

da sucursal do jornal do Rio de Janeiro
4
. A mesma edição do Correio do Povo também trouxe 

uma matéria com a repercussão da morte de Jotabê na Assembleia Legislativa. Com o título 

de “Aprovado voto de pesar pelo falecimento nesta Capital do jornalista João Bergman [sic]”, 

a notícia reproduz parte dos discursos dos deputados Poty Medeiros, Egon Renner, Ari 

                                                             
4 Neste mesmo texto, também, o Correio do Povo faz questão de destacar, assim como o fez a Folha da Tarde, 
o fato de a população da cidade adotar os bordões que o jornalista utilizava em seus textos. Por coincidência, 
no jornal do dia 13 de julho de 1960, dia da morte de Bergmann, um leitor chamado Barnabé se utilizava, na 
seção “Correio do Leitor”, em um texto sobre credores e a dificuldade do Tesouro do Estado, do bordão 
“entrementes” e fazia alusão ao “genial e sempre apreciado Jotabê”.  
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Delgado, Getúlio Marcantônio, José Zachia, Sereno Chaise, Adauri Filippi e Mariano Bock, 

que, no plenário da Casa, lamentaram a morte do jornalista e declararam o voto de pesar. 

Mariano Bock, que, conforme destacado na própria notícia, fora colega de Jotabê na 

faculdade de Direito, chega a defini-lo como “um dos jornalistas mais lidos e mais originais 

do Rio Grande do Sul” e “um dos primeiros cronistas parlamentares depois da 

redemocratização do Rio Grande do Sul”, pelo fato de a política ser tema constante nas suas 

colunas.  

 

 

Figura 3 – Uma das notícias publicadas pelo Correio do Povo sobre a morte de Jotabê. 

Fonte: Correio do Povo, 14/07/1960. 

 

O velório e o sepultamento de Jotabê, como aponta Mário Goulart na abertura da 

coletânea de crônicas Cacareco, o mais votado (1985), foram acompanhados pelo 

governador, Leonel Brizola, pelo prefeito de Porto Alegre, José Loureiro da Silva, e por 

secretários, deputados, vereadores, colegas da imprensa e leitores. Essa mobilização está 

descrita na Folha da Tarde de 13 de julho de 1960 e também no Correio do Povo de 14 de 

julho.  
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3.3 As colunas 

 

3.3.1 De ontem para hoje 

 

 A presença constante de temas ligados à capital gaúcha na coluna da Folha da Tarde 

rendeu a Jotabê a alcunha de “o cronista da cidade”. Isso está claramente marcado na matéria 

da Folha alusiva à morte do cronista: 

 
Porto Alegre perdeu hoje o seu cronista. [...] Morreu João Bergman (sic), o 

apreciado e brilhante JOTABÊ que, no alto de nossa sexta página, conversava 
diariamente com os leitores, nesses últimos seis anos, num resumo colorido de tudo 

o que se passava na cidade. [...] Tudo o quanto um profissional de imprensa pode 

ambicionar coroou a atividade de Jotabê: a cidade repetia seus comentários, e muitos 

de seus ditos tornaram-se de domínio público em Porto Alegre. 

 
 

Além da preferência editorial do jornal por temas ligados ao dia a dia de Porto Alegre, 

algumas das características da seção da Folha, em especial a periodicidade, também podem 

ser apontadas como fatores que explicam a preferência pela cobertura local. De ontem para 

hoje era publicada diariamente, de segunda-feira a sábado. Aos domingos, o jornal não 

circulava. Para manter o espaço diário, a matéria-prima utilizada eram os próprios jornais, em 

geral os matutinos, de onde o cronista selecionava os assuntos a serem repercutidos. Orlando 

Loureiro, jornalista da Folha, relatou inclusive que “com a paciência de um entomologista 

zeloso, Jotabê pinçava, nas linhas e entrelinhas do noticiário dos jornais, as peças com que 

montava o variado quadro de suas divertidas e imprevistas apreciações em torno dos fatos 

ocorridos de ontem para hoje” (BERGMANN, 1964, p 7-8).  

Além da periodicidade diária, o primeiro espaço que abrigou as crônicas de Jotabê 

tinha outras características, sendo algumas delas bem particulares. O autor sempre iniciava 

cada parágrafo com as expressões “Enquanto isso”, “Quase ao mesmo tempo”, “Em tanto”, 

“Concomitantemente” e “Entrementes”, todas em caixa alta e quase sempre seguindo essa 

ordem sequencial. Em cada parágrafo, em geral, ele tratava de um tema diferente. As duas 

últimas expressões tornaram-se jargões populares do cronista.  

Outra marca do espaço eram as ilustrações, que começaram a ser publicados no final 

do ano de estreia da coluna, inicialmente feitas por Zeca Sampaio. As ilustrações se 
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manteriam quase diariamente na coluna
5
, sendo feitas, nos anos seguintes, por Xico 

Stockinger e George Duque Estrada, ilustradores do diário. Também no final deste primeiro 

ano, a coluna migrou para o espaço que ocuparia até 1960: na página 6, no canto superior 

direito. Gradualmente, percebe-se, a partir desse momento, uma evolução no tratamento 

gráfico do espaço, que recebe uma cartola mais trabalhada e passa a ter o nome do cronista no 

topo, em destaque. 

 

 

Figura 4 – Coluna De ontem para hoje nos seus primeiros meses. 

Fonte: Folha da Tarde, 03/09/1954. 

 
 

O desenvolvimento da seção foi rápido. De ontem para hoje foi publicada pela 

primeira vez sem a assinatura do jornalista. A falta de indicação da autoria durou três dias, e 

esse é um elemento importante porque, observando essas três primeiras colunas mais de perto, 

é possível afirmar que o espaço só passa a publicar crônicas, efetivamente, a partir de 07 de 

maio de 1954, quando a assinatura de Jotabê é colocada ao final. Nas primeiras três edições, o 

que temos são simples tópicos noticiosos, a maioria com apenas uma frase, subdivididos em 

“No exterior”, “No país”, “No estado” e “Na cidade”. Eram basicamente manchetes 

organizadas por regiões geográficas que tratavam de variados assuntos, como um acordo de 

                                                             
5 Em algumas edições, fica perceptível que o tamanho da coluna variava em decorrência da diagramação, o que 

também afetava o espaço para os desenhos. Quando havia muito conteúdo, não existia ilustração e o espaço da 

coluna era mais reduzido. 
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paz em Genebra, eleições na Turquia, a greve de ferroviários de Santa Maria e uma proposta 

para implantação de novos ônibus para Porto Alegre, presentes na primeira edição. Sem 

qualquer personalização da escrita, os pequenos trechos estavam em sintonia com o que 

entendemos ser um texto com foco maior na informação e não na análise ou no 

entretenimento. Com a colocação da assinatura, no quarto dia da seção, os tópicos e as 

divisões desaparecem e temos um texto mais extenso, ainda versando sobre assuntos variados, 

mas com uma escrita em primeira pessoa, com as percepções do cronista sobre os mesmos e 

com algumas pinceladas de humor, elemento que futuramente o caracterizaria. Assim, ao 

longo dos seis anos de existência, o espaço para as crônicas do jornalista foi gradualmente 

evoluindo e passou de uma pequena coluna de 20 centímetros no canto inferior esquerdo, nos 

primeiros meses, a um espaço mais largo, com cartola e ilustrações no final desse período.  

 
 

 

Figura 5 – Coluna De ontem para hoje já no final da década de 1950. 

Fonte: Folha da Tarde, 20/03/1959. 

 

 

3.3.2 O domingo é meu 

 

 Com a popularidade adquirida na Folha da Tarde, Jotabê ganhou, em 1955, um espaço 

para suas crônicas no jornal mais importante da Caldas Junior: o Correio do Povo. A seção 

estreou em abril daquele ano e durou até 1959, sendo publicada sempre aos domingos na 
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editoria “Reportagens” ou na página contígua, a editoria “Feminina”, o que era mais raro. 

Entre maio e agosto de 1958, durante a viagem de Jotabê à Europa, a seção passou por um 

hiato.  

Diferentemente da seção da Folha da Tarde, o espaço dominical nunca teve 

ilustrações, mas seu tamanho não era muito diferente da coluna do vespertino, aumentando de 

acordo com o volume de texto. Ao longo dos três anos de existência, na verdade, O domingo é 

meu pouco variou em termos gráficos: com tamanho médio de 20 cm (mas que podia 

aumentar e alcançar quase toda a altura da página de formato standard quando necessário), a 

coluna era separada por um fio e apresentava apenas o nome da seção e do cronista, no topo, 

padrão que se manteve quase inalterado.    

 
 

 

Figura 6 – Coluna O domingo é meu, que manteve praticamente sempre o mesmo padrão gráfico. 

Fonte: Correio do Povo, 29/05/1955. 

 

 

A periodicidade, que influenciava a escrita e a seleção dos temas das crônicas na 

Folha da Tarde, também influenciava esses mesmos aspectos na coluna mantida no outro 

jornal da companhia. Em O domingo é meu, Jotabê tratava, quase sempre, de um único 

assunto, e desenvolvia um texto mais longo. Eram comuns, aliás, textos que se estendiam por 

mais de uma semana, sendo publicados em partes. Diferentemente da sessão diária, as 

crônicas dominicais não possuíam necessariamente um vínculo com o factual. Grandes 

acontecimentos da semana ganhavam destaque, mas, em comparação com a Folha da Tarde, 
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há uma presença maior de assuntos atemporais, como o frio, a prática da pescaria, os 

barbeiros, etc.  

Em comum, as duas seções tinham, principalmente, o estilo de escrita do cronista. O 

humor estava sempre presente, seja em textos sobre acontecimentos verídicos ou naqueles de 

ficção, gênero, ao qual, aliás, o jornalista se permitia mais frequentemente no Correio do 

Povo.  

Ainda que em menor volume se comparada à Folha da Tarde, a cidade de Porto 

Alegre se fez presente também no Correio do Povo. A diferença está no fato de que, no 

vespertino, a crônica sobre a cidade estava atrelada a uma cobertura dos acontecimentos do 

dia, enquanto no Correio nos parece que a cidade torna-se assunto quando há algum grande 

acontecimento que justifique a repercussão na coluna semanal.  

Como relatamos e justificamos na introdução deste estudo, nosso trabalho se 

debruçará sobre seis colunas publicadas no Correio do Povo. Os motivos para a escolha deste 

jornal foram, principalmente, a conservação das coleções nos locais que utilizamos para a 

pesquisa, que garantiu nos garantiu acesso a boa parte dos conteúdos publicados, bem como a 

periodicidade dos textos, que permitia que o colunista se aprofundasse em uma única 

narrativa semanalmente. No próximo capítulo, entraremos mais profundamente nessa 

discussão e na análise propostas por esta pesquisa e procuraremos entender melhor a relação 

do cronista com Porto Alegre a partir da análise de cada uma das crônicas selecionadas. 
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4 METODOLOGIA E ANÁLISE 

 

 O último capítulo deste estudo irá, inicialmente, expor as principais características da 

metodologia científica com a qual trabalharemos: a análise de conteúdo. Em seguida, 

detalharemos os procedimentos metodológicos utilizados na construção desta pesquisa e 

explicaremos as categorias que utilizamos para a análise das crônicas de Jotabê no Correio do 

Povo. O passo seguinte será a apreciação individual dos seis textos escolhidos, anotando os 

principais pontos que dizem respeito a nossa categorização. Por fim, buscaremos responder os 

objetivos de nossa pesquisa a partir de uma análise dos principais pontos observados nas 

crônicas.  

 

4.1 Análise de conteúdo e seleção do corpus 

 

A análise de conteúdo teve início no começo do século XX, nos Estados Unidos. No 

princípio, os materiais analisados sob o olhar científico dessa metodologia eram sobretudo 

jornalísticos. Instituições, como a Escola de Jornalismo de Columbia, debruçavam-se sobre 

jornais e outros conteúdos da imprensa na busca por medir e comparar elementos, como o 

sensacionalismo, por exemplo. Verifica-se, nesse momento, certa prevalência das abordagens 

quantitativas. 

 A partir dos anos 1950, após um período de desinteresse pela técnica verificada ao 

término da 2ª Guerra Mundial, a AC passa a ganhar espaço e remodelagens em outras partes 

do mundo. Isso ocorre especialmente devido à crescente ampliação e variação dos objetos de 

estudo e dos objetivos das pesquisas e do seu uso em disciplinas cada vez mais diversificadas. 

É nessa época que instauram-se discussões sobre as abordagens quantitativas e qualitativas e 

sobre o papel da inferência no processo de análise.   

Segundo Bardin, a AC pode ser entendida como:  

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 1977, p.42) 
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 Ainda de acordo com a autora, “pertencem, pois, ao domínio da análise de conteúdo, 

todas as iniciativas que, a partir de um conjunto de técnicas parciais mas complementares, 

consistam na explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão desse 

conteúdo [...]” (BARDIN, 1997, p. 42), o que está em sintonia com o objetivo maior desta 

pesquisa, que pretende organizar e tornar claro os sentidos do urbano presentes nas crônicas 

de Jotabê. Assim, portanto, tomamos a AC como método para análise do conjunto 

comunicacional das colunas aqui estudadas e optamos pela técnica de análise categorial, 

utilizando-nos dos critérios semânticos (categorias temáticas) e expressivos (BARDIN, 1977, 

p. 118), como veremos a seguir.  

Como destaca o professor Moraes (1999), a adoção de qualquer método de 

investigação implica em procedimentos especiais para o processamento dos dados científicos. 

No caso da AC, temos pelo menos cinco fases cronológicas de investigação: 1) Pré-análise: 

considerada uma das etapas mais importantes, é o momento em que o pesquisador realiza o 

planejamento do trabalho que será desenvolvido, por meio da leitura flutuante, da escolha dos 

documentos e da referenciação dos índices que fundamentarão a análise final; 2) Codificação: 

processo no qual os dados começam a ser organizados de forma sistemática a partir de regras 

de enumeração (escolha de regras de contagem), recorte (escolha das unidades) e classificação 

(escolha das categorias); 3) Categorização: momento em que classificamos e reagrupamos os 

elementos de um conjunto segundo características análogas; 4) Inferência: momento 

fundamental da AC onde aspectos implícitos da mensagem são buscados pelo pesquisador, e 

5) Tratamento informático ou interpretação.  

 Em nossa pesquisa, como já citamos anteriormente, o corpus de análise é composto 

por seis crônicas de Jotabê publicadas no jornal Correio do Povo. O processo de seleção dos 

documentos se deu a partir da consulta e da leitura de todas as crônicas publicadas pelo 

jornalista no periódico da Caldas Junior disponíveis em arquivos e museus. O acesso ao 

material se deu no Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho, no Museu da 

Comunicação Hipólito José da Costa, no arquivo do Correio do Povo e por meio dos dois 

livros com coletâneas de suas crônicas. Ao todo, foram consultadas as edições de 03 de abril 

de 1955, primeira coluna, a 03 de maio de 1959, quando encontramos o último registro do 

cronista nas páginas dominicais do jornal. No total, localizamos 185 textos
6
. A partir da 

                                                             
6
 Não houve publicação de colunas em: 29 de julho de 1956; 06 de janeiro, 30 de junho, 06 de outubro e 08 de 

dezembro de 1957; 09 de janeiro, 02 de fevereiro, 09 de novembro e durante os meses de maio, junho julho e 



44 

 

leitura flutuante desse material, da definição dos objetivos da pesquisa, e utilizando-nos da 

regra da pertinência proposta por Bardin (1977), retiramos do conjunto total de crônicas seis 

textos que, a nosso ver, tinham a cidade como elemento importante da narrativa.  

Os textos selecionados para a análise, finalmente, datam de: de 27 de novembro de 

1955, de 04 de dezembro de 1955, 29 de janeiro de 1956, 17 de junho de 1956 e 01 de janeiro 

de 1957.
7
 O sexto texto foi extraído do livro Crônicas de Jotabê. Tal texto não foi localizado 

entre as edições disponíveis nos museus que visitamos, entretanto, por considerarmos a 

publicação representativa da produção do cronista e pertinente para o assunto aqui estudado, 

optamos por incluí-la na análise.  

 

4.2 Categorias de análise  

 

 Feita a seleção dos textos a serem analisados, iniciamos a criação das categorias. Na 

definição de Bardin, a categorização é “uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo 

o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 1977, p. 117). Com 

esse procedimento, busca-se, portanto, encontrar semelhanças em uma massa de dados 

diversificados, de modo que se possa, a partir disso, extrair sentidos que sejam válidos para 

todo o conjunto de elementos.  

 O critério utilizado na categorização pode ser: semântico, sintático, léxico e expressivo 

(BARDIN, 1977, p. 117-118). Em nosso trabalho, optamos por estabelecer categorias de 

ordens semântica e expressiva, de modo que pudéssemos abarcar, dessa forma, questões 

referentes aos temas tratados nos textos e, ao mesmo tempo, aos recursos expressivos 

utilizados pelo jornalista na construção das crônicas.  

  No primeiro grupo, temos, assim, as categorias temáticas que tratarão dos elementos 

da cidade presentes no texto. São elas: Locais, Personagens e Gancho. No outro grupo, onde 

                                                                                                                                                                                              
agosto de 1958 – esses quatro meses compreendem o período em que Jotabê esteve na Europa-; e em 15 e 22 

de fevereiro, 15 de março e 05 de abril de 1959.  

7
 Como era característico de Jotabê, nenhum dos textos possuía título, motivo pelo qual, aqui, nos referiremos 

a cada um deles pela data de publicação. Nas leituras individuais das crônicas, destacaremos, como título, o 

assunto principal de cada uma.  
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elencaremos as características referentes à escrita de Bergmann, criamos as categorias: Voz 

pessoal e Humor. A criação dessas categorias deu-se a partir da articulação entre os objetivos 

desta pesquisa e as características de nosso objeto com as teorias que sustentam esse estudo.  

 Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, o avanço das cidades e o 

consequente desenvolvimento do jornalismo, a partir da formação de um público leitor, 

propiciaram as condições para a expansão das narrativas “miúdas” sobre o cotidiano da urbe. 

Essas narrativas, especialmente através da figura do flâneur, assumiram, de certo modo, a 

função de ajudar os moradores dos centros urbanos a entender as transformações desses 

espaços. Com Candido (1993), vimos que, mesmo em suas formas mais modernas, a crônica 

ainda preserva, sempre despretensiosamente, o papel de revelar novos sentidos e novos 

significados aos seus leitores. Assim sendo, identificar os Locais e os Personagens, duas de 

nossas categorias, torna-se relevante por nos indicar as regiões e os atores que se destacam no 

cotidiano de uma cidade vista através do olhar diferenciado do cronista.  

O Gancho, por sua vez, outra de nossas categorias referentes aos conteúdos das 

crônicas, nos permite verificar a relação do texto produzido pelo cronista com os 

acontecimentos em vigor no momento de sua escrita. Além disso, como já apontamos 

anteriormente, a crônica inserida em um jornal impresso está em sintonia com a edição 

noticiosa (MARQUES DE MELO, 2003), ao mesmo tempo em que também desempenha uma 

função de expansão da referencialidade jornalística (PEREIRA, 2004). Assim sendo, 

entendendo essa relação do cronista com os acontecimentos que são da alçada do jornalismo, 

podemos propor inferências sobre a relação da narrativa com elementos do campo 

profissional em que atuava.  

Ainda que busquemos relacionar aquilo que é escrito pelo cronista com as notícias, 

convém ressaltar que não buscaremos aqui fazer uma verificação sobre a veracidade dos fatos 

apresentados por ele. Como vimos anteriormente, a crônica, mesmo presente nos jornais, 

caminha próxima à literatura, o que lhe confere liberdade de trânsito entre esses campos e lhe 

permite articular, em uma mesma narrativa, o real e o ficcional. Além disso, como nos diz 

Pesavento:  

 
A crônica, pois, não se mede por critérios de veracidade, mas, sim, de 

verossimilhança. O que é narrado ‘poderia ter acontecido’ e não se averigua se de 

fato aconteceu. Estabelecendo uma proximidade com o leitor, a crônica lida com 

coisas que lhe são familiares, coerentes e significativas e sobre as quais, naquela 
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época, se constroem representações portadoras de sentidos. (PESAVENTO, 1997, 

p.34).  

 

 Buscaremos, portanto, entender de que maneira aquilo que é apresentado pelo cronista 

(verídico ou não) dialoga com questões que estavam em voga no momento de publicação dos 

textos. Assim, acreditamos que podemos chegar mais perto dessas relações e desses sentidos 

propostos pelo jornalista.  

A outra parte de nossa categorização vai em busca das peculiaridades formais da 

escrita de Jotabê, a partir da Voz pessoal e de características da linguagem, por meio do 

Humor. No caso da Voz pessoal, vamos elencar a presença do “eu” de Bergmann no texto 

para compreendermos o seu posicionamento diante dos acontecimentos que relata e para 

entendermos a função dessa posição para o sentido do texto. A crônica, devido à linguagem 

mais coloquial, de estreita aproximação com a oralidade, “simula uma conversa entre o autor 

e o leitor, trazendo ao jornal uma percepção subjetiva do mundo” (SANSEVERINO, 2002, p. 

37). Sabendo disso, acreditamos que compreender a maneira como o autor se coloca enquanto 

narrador é fundamental para entendermos não somente a relação que se estabelece entre 

cronista e leitor, mas também aquela que se forma com a cidade sobre a qual ele fala. Nessa 

mesma linha, o apontamento dos recursos humorísticos usados por ele nas crônicas, na 

categoria Humor, nos parece elemento necessário para a compreensão da retórica do cronista 

e dos sentidos propostos por ele. Para a essa última categoria, primeiramente faremos a 

identificação dos principais recursos humorísticos utilizados pelo cronista e, na sequência, os 

relacionaremos àquelas características apontadas por Propp (1992) em Comicidade e Riso 

como típicas do humor. A ideia é que esse mapeamento também nos dê subsídios para 

definirmos o tipo de crônica produzida por Jotabê, lembrado, nos livros e nos jornais que 

acessamos, como detentor de um estilo diferenciado e único. 

 

4.3 Textos selecionados 

 

4.3.1 Texto 1: o macaco e a praça  

 

 Nesta crônica, publicada originalmente em 27 de novembro de 1955, temos o cronista 

como um personagem-narrador que observa a movimentação em torno de uma situação 

inusitada que se desenrola durante o seu trajeto pela Rua da Praia. A fuga de um macaco para 
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as árvores da Praça da Alfândega e a consequente aglomeração de pessoas no local para 

acompanhar o resgate do bicho é o centro dessa narrativa, que, nos detalhes, vai revelando um 

novo acontecimento. Como veremos em seguida, a fuga do animal é usada como mote para 

tratar de um tema político, que é a decretação do estado de sítio em todo o território nacional.  

 Na semana que antecedeu a publicação do texto, o centro de Porto Alegre vivenciou, 

de fato, uma grande movimentação devido à fuga de um macaco para as árvores da praça. O 

acontecido não foi tema de notícias no Correio do Povo, conforme pudemos observar em 

nossas pesquisas, entretanto, o fato se fez presente em duas crônicas do jornal de domingo, 

27: a de Jotabê, que aqui analisamos, e a do jornalista Antonio Carlos Ribeiro, que mantinha a 

sessão dominical “Ribalta das Ruas”
8
. Naquela mesma semana, ao contrário, outro 

acontecimento ganhava ampla cobertura do jornal. Era a decretação do estado de sítio no 

Brasil. Tal decisão política teve início anos antes, mais precisamente em 1954: após o suicídio 

de Getúlio Vargas, seu vice, Café Filho, assumiu a Presidência da República e os principais 

cargos administrativos do país passaram para a União Democrática Nacional (UDN). No ano 

seguinte, foram realizadas novas eleições presidenciais, das quais saíram vencedores 

Juscelino Kubitscheck e João Goulart. Com o resultado do pleito, as forças da UDN no 

governo, com o apoio de Café Filho, iniciaram um movimento para dar um golpe de estado 

que impediria a posse de JK. Para evitar tal situação, o senador Nereu Ramos, no exercício da 

Presidência da República, no lugar de Café Filho, hospitalizado, e apoiado pelo General 

Henrique Lott, ministro da Guerra no governo de Getúlio, decretou o estado de sítio pelo 

período de 30 dias. A decisão, acompanhada pela saída de Café Filho do governo, foi assinada 

no dia 24 de novembro de 1955, e ficou em vigor até janeiro de 1956, garantindo a posse de 

JK e a manutenção da democracia no país. Neste nosso primeiro texto, então, Jotabê utiliza-se 

destes dois acontecimentos diferentes para a criação de sua crônica.  

A narrativa começa trazendo elementos que ajudam a situar esses fatos: “Era quinta-

feira de tarde, e como já estava começando a ficar muito quente, e a atmosfera, por estas e 

outras, mostrava-se bastante carregada, a velha Praça da Alfândega virou oásis entre dois 

                                                             
8
 Escreveu Antonio Carlos na coluna daquele domingo: “ [...] Juntei-me ao bloco que estava de nariz para o ar. 

No último instante, cheguei a pensar naquela história dos discos-voadores. Mas não era nada disso e informo 

desde logo que a constatação do fato foi agradabilíssima. É que um jovem e irrequieto macaquinho [...] dispôs-

se a fugir não sei de onde e resolveu também ele dar o seu ‘show’ extraordinário. [...] Senti imensamente não 

poder ficar para acompanhar o fim da história. Mas desconfio que o bichinho acabou outra vez dentro da sua 

horrível gaiola. E adeus cambalhotas!”   
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pedaços insolados e desertos da Rua da Praia”, escreve. Nesse primeiro parágrafo, ficam 

evidentes alguns elementos importantes, como a referência a dois locais símbolos do centro 

de Porto Alegre (Rua da Praia e Praça da Alfândega), e que fazem parte das imediações das 

redações dos jornais da Caldas Junior, a data original na qual os acontecimentos teriam 

ocorrido, 24 de novembro de 1955, uma quinta-feira, e a atmosfera “pesada” que estava sobre 

a cidade.  

Na sequência, Jotabê, além de começar a apresentar o assunto da crônica, nos mostra 

sua posição diante do ocorrido, enquanto narrador. Ele parece interromper seu trajeto para 

observar e narrar os fatos que vê. Assim, percebemos então que teremos um relato baseado no 

olhar pessoal do cronista, que se junta à multidão:  

 
Foi então que vi toda aquela gente, reunida em torno da paineira, pacificamente e 

sem armas, olhando, atentamente, lá para cima, com o mesmo ar angustiado de 

quem procura discos voadores sob orientação de alguns indivíduos de vista 

geralmente aguda, os quais dirigem, a dedo, os olhares curiosos para um pontinho 

qualquer, que o paciente não vê, mas acaba confessando, timidamente, que viu, para 

evitar maiores dissabores e, às vezes, perigosas lesões oculares. 

 

Nota-se, também, nessa mesma sequência, que o jornalista detém a sua escrita sobre 

uma situação corriqueira (quando tentam lhe apontar algo com o dedo), o que confere humor 

e oralidade ao relato e funciona quase como um fluxo de consciência, devido à associação de 

pensamentos.  

Na continuidade do texto, temos a explicação de que a movimentação é motivada por 

um animal que fugiu e escondeu-se no topo das árvores, e o cronista passa a descrever as 

reações daqueles que acompanham a cena. A narrativa prossegue expondo as tentativas e as 

sugestões que surgem para a retirada do macaco fujão do topo das árvores da praça.  

 
O problema, entretanto, como logo se divulgou, revestia-se de maior gravidade. Os 

primeiros comunicados oficiosos informavam que naquela árvore, por entre os 

galhos mais altos e ocultos, havia um macaco fujão. E os comentários eram bastante 
desencontrados, embora altamente alarmantes. [...] Concordou-se, então, que o 

remédio legal seria chamar uma prontidão do Corpo de Bombeiros, com escada e 

tudo, o que foi feito, incontinenti, sob olhar vigilante do macaco, impedido de descer 

da árvore, completamente sitiada por populares. 

 
No último parágrafo, é que temos o desfecho da história:  
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A esta altura dos acontecimentos, percebeu-se, claramente, que o símio estava, 

apenas, tentando ganhar tempo, à espera da decretação do estado de sítio para, 

valendo-se da supressão do direito de reunião, denunciar-nos, a todos, por estarmos 
ali reunidos ilegalmente, com grande perigo para a paz, o sossego e a paz do regime. 

Em face do que, muitos cidadãos começaram a afastar-se, prudentemente, do local 

das ocorrências, pretextando fortes dores no pescoço, em consequência da 

prolongada observação aérea, e, assim, lamentavelmente, fiquei sem saber o que 

aconteceu depois disso. 9 

 
 

Ao longo da crônica, temos como personagens, portanto, o dono do macaco, descrito 

como “um cavalheiro de meia idade, com sotaque de antigo caçador de feras nas selvas da 

África”; os curiosos observadores, o animal e o próprio cronista, que, ao término da narrativa, 

retira-se de cena junto com todas as outras pessoas. Na sua maioria, com exceção ao dono do 

macaco, os personagens são retratados de maneira impessoal, como anônimos de uma 

multidão – não há detalhamento sobre quaisquer características que os diferenciem.  

O desfecho do texto, juntamente com as informações que trouxemos no inicio, 

evidencia, portanto, a vinculação da crônica com acontecimentos factuais. Jotabê toma como 

gancho dois episódios verídicos e cria uma terceira situação, misturando-os e produzindo, 

assim, uma nova possibilidade de leitura dos fatos. No caso em questão, nos parece que o 

cronista consegue dimensionar para seus leitores as implicações de um grande acontecimento 

político nacional, por meio da utilização de elementos cotidianos e próximos dos seus leitores, 

recursos que são marca do texto cronístico.  

No que diz respeito à categoria local, a cidade de Porto Alegre, representada por sua 

mais famosa praça, surge no texto como palco principal dos acontecimentos. Temos menção 

ao clima quente e, em seguida, ao “oásis” que a área verde representa para aqueles que 

circulam na região. E temos a acepção da Praça da Alfândega como ponto de reunião, de 

descanso e de encontros no centro da cidade (o que poderia ser afetado com a decretação do 

                                                             
9 Coincidentemente, um caso semelhante como esse que o cronista descreve ocorreu em Porto Alegre, em 

1964. Conforme o jornalista João Aveline, no livro “Macaco preso para interrogatório: o retrato de uma época”, 

logo após o início da ditadura, dois estudantes, “às 11 horas da manhã de um dia muito calor”, soltaram dois 

macacos no centro de Porto Alegre como forma de protesto: um próximo à Praça XV (que foi prontamente 

capturado) e outro na Praça da Alfândega. Escreve o jornalista que, após ter sido solto na Praça, o macaco 

subiu para o topo de um velho Jacarandá. Em seguida, “começou a juntar gente. Em poucos minutos havia um 

pequeno grupo de curiosos vivendo a alegria de ver um macaco fazendo piruetas no topo da árvore. Lá em 

cima, ele pulava de galho em galho e, com as duas mãos, segurava a plaquinha, como se estivesse se exibindo à 

plateia que já era grande e que, rapidamente, se transformou numa multidão, que lotava a Praça da Alfândega 

e adjacências.” (AVELINE, 1999, p. 12).  
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estado de sítio). Nos anos 1950, vale destacar, a praça e seus arredores eram importantes 

redutos para a sociabilidade: o local possuía no seu entorno uma série de estabelecimentos 

comerciais, como restaurantes, cafés, o Clube do Comércio, o Grande Hotel e uma grande 

quantidade de salas de cinema (Cine Rex, Cine Imperial, Cine Guarani), tornando-o, assim, 

um ponto favorável ao convívio dos trabalhadores e dos frequentadores desses ambientes. A 

proximidade do local com as redações de jornais também transformava a praça em um 

ambiente de fácil circulação de notícias e de repercussão desses fatos. Na crônica, inclusive, 

Jotabê escreve: “Em outros círculos, geralmente bem informados a respeito de fuga de 

macacos na Praça da Alfândega [...]”, o que parece favorecer essa imagem da praça como 

espaço de conversas e repercussão de informações. Ao mesmo tempo, o local começava a 

receber, pela primeira vez, no exato mês de publicação desta crônica, a Feira do Livro.
10

 É 

esse cenário, de extrema importância para os porto-alegrenses dos anos 1950, portanto, que 

Jotabê utiliza como palco para tratar das implicações do estado de sítio, por meio de um fato 

incomum que ali se desenvolveu. Ele promove uma inversão na ordem de importância dos 

acontecimentos (se compararmos com as notícias dos jornais), abrindo o texto com o episódio 

singelo e passando, aos poucos, para o assunto de maior abrangência.  

No âmbito do humor, o cronista vale-se de um exagero hiperbólico e caricato – 

perceptível, por exemplo, na descrição de personagens como o dono do macaco, “um 

cavalheiro de meia idade, com sotaque de antigo caçador de feras nas selvas da África” e em 

expressões como “os comentários eram bastante desencontrados, embora altamente 

alarmantes” – como recurso de escrita. Além disso, como vimos anteriormente, o vínculo da 

crônica com o cotidiano tem a mediação das notícias de jornal e, normalmente, o relato sobre 

esse fato noticioso se dá a partir de um ponto de vista inusitado (SANSEVERINO, 2002). O 

humor, nesse sentido, contribui para garantir a narrativa esse posicionamento mais incomum, 

em que o macaquinho que fugiu para as árvores da praça e o general Lott encontram-se na 

mesma narrativa. Ademais, a voz pessoal, adotada desde o início, em que Jotabê faz parte da 

cena assim como toda a multidão que observa, faz com que o leitor vá descobrindo o que se 

passa na praça juntamente com o cronista, o que também promove uma aproximação daquele 

que lê com o texto.  

 

                                                             
10

 A primeira edição do evento, que teve início em 16 de novembro de 1955, foi simples e reuniu 14 bancas 

expositoras no centro da Praça da Alfândega. 



51 

 

4.3.2 Texto 2: o uniforme dos servidores 

 

 A segunda crônica de nosso corpus foi publicada na semana seguinte ao texto anterior, 

em 04 de dezembro de 1955. Nela, o cronista trata da baixa qualidade dos uniformes 

comprados pela prefeitura de Porto Alegre para os seus servidores.  

 O texto inicia-se com uma menção ao título concedido à capital pelo imperador Dom 

Pedro II e faz uma contraposição entre o nome da cidade e a “situação precária” em que 

estaria o município à época: “Embora leal e, até certo ponto, valerosa, essa nossa Porto 

injustificavelmente Alegre é hoje uma cidade não apenas em estado de sítio como, e 

principalmente, em estado lamentável”. O cronista também faz referência à situação 

mencionada na crônica anterior, em que o país passa a estar sob regime de exceção. A 

situação “lamentável” na qual se encontraria a cidade é explicada nas linhas seguintes, que 

trazem também o assunto da crônica:  

 
Na sua Prefeitura [de Porto Alegre], com exceção dos impostos, dos vencimentos de 

alguns funcionários, dos subsídios dos novos vereadores e dos proventos de muitos 

aposentados, tudo continua encolhendo, assustadoramente. Desde as verbas para 

obras inadiáveis, até o tempo de serviço para a aposentadoria de servidores de grau 

universitário; da saudosa água potável ao fardamento de brim dos seus contínuos e 

serventes, um triste episódio que, além de outras consequências menores, colocou a 

mostra várias pernas burocraticamente tortas e funcionalmente cabeludas. 

 

 Aqui, já fica evidente a crítica ao poder público que será reiterada ao longo do texto e 

o tom irônico que permeará a narrativa. São feitas referências aos baixos investimentos em 

serviços básicos e cotidianos, como obras públicas e abastecimento de água, e às altas taxas 

pagas pelo contribuinte. A aposentadoria de funcionários públicos, destacamos, foi notícia na 

semana de publicação do texto. Conforme o Correio do Povo
11

, o governo municipal tentava, 

junto à Câmara, a revogação de uma lei de 1952 conhecida como “Lei dos Doutores”, que 

permitia a inclusão de parte do tempo passado na universidade, no caso de servidores de nível 

superior, na contagem para a aposentadoria.  

 No parágrafo subsequente, Jotabê explica melhor os detalhes sobre a compra dos 

uniformes e aproveita a situação para traçar uma imagem burocrática do serviço público, por 

meio da adoção de uma linguagem prolixa e exagerada, numa paródia dos textos oficiais e 

burocráticos:  

                                                             
11 “Abre luta o prefeito contra aposentadorias fáceis”, matéria publicada em 02 de dezembro de 1955. 
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O caso, como tereis lido no jornal, originou-se em uma encomenda, feita após o 

gasto regulamentar de vários quilos de papel timbrado com as armas e o barões 
assinalados do Município e arredores, reuniões de comissão de estudo, pareceres 

técnicos e científicos, minutas e contra-minutas, vistos, apróvos, de acordos, nada a 

opores, salvo melhores juízos, intima-se, cumpra-se, e outros despachos meramente 

interlocutórios, de vários fardamentos de brim, pré-lavado, pré-encolhido e pré-

desbotado, para o uso garboso de serventes e contínuos do Governo Municipal.  

 
  Nas linhas seguintes, temos o esclarecimento sobre o que ocorrera com os uniformes: 

 
Tomadas as medidas cabíveis, não só do tórax como das demais partes interessadas 
na perfeita confecção do uniforme, feitas as provas regimentais e entregue, 

finalmente, a encomenda, para ser paga no exercício de 1959, o pessoal passou a 

usar com grande sucesso o novo traje, dentro do qual não poucos chegaram a sentir-

se como verdadeiros belos brumeis do Paço citadino. Mas como a alegria do 

contínuo nem sempre é contínua, a desses durou só até o momento trágico da 

primeira lavagem, porque do tanque à mesa de passar sobrou muito pouco 

fardamento.   

 
 Os dois parágrafos seguintes tratarão das dificuldades enfrentadas por cinco servidores 

com os novos uniformes. Esses trabalhadores passam por situações que mostram a baixa 

qualidade de suas roupas e, seguindo a linha da crítica do cronista, evidenciam os problemas 

do serviço público da cidade. Convém notar, também, que três dos servidores citados 

trabalhariam no Gabinete do Prefeito, na Diretoria de Obras e no prédio novo da prefeitura, o 

que parece também demonstrar uma tentativa de direcionar as críticas para esses setores:  

 
O uniforme de um servente de tamanho médio, por exemplo, encolheu tanto que foi, 
imediatamente, classificado como roupinha para criança de 4 a 5 anos. Um contínuo 

do Gabinete do Prefeito que conseguira, com o auxílio de diversos vizinhos, meter-

se dentro das sobras de seu fardamento sofreu, logo após a refeição, a perda violenta 

de vários botões da zona abdominal, um dos quais, quebrando a vidraça da sala da 

frente, foi atingir a cabeça de um pobre transeunte que passava inadvertidamente 

pelo local, abotoando-o ali mesmo. 

 

Com humor, vindo principalmente do exagero, o autor cria esses acontecimentos e os 

descreve quase como fatos noticiosos. No último caso, por exemplo, escreve Jotabê que 

“populares que testemunharam a triste ocorrência, declaram que o inditoso servidor municipal 

ainda procurou apurar o passo, para fugir à chuva, mas já era tarde”, fazendo uma 

reconstituição (ou criação) de uma cena por meio de depoimentos. 

 O último parágrafo da crônica faz menção ao prefeito de Porto Alegre à época, Martin 

Aranha: “Todos esses acontecimentos, como não poderia deixar de ser, impressionaram, 

vivamente, o meu amigo Martim Aranha que, à frente do Executivo Municipal, está pagando, 
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a vista, os seus mais caros pecados.” Interessante destacar que Aranha foi o quarto prefeito a 

assumir o cargo por um curto período de tempo após a saída de Ildo Meneghetti, em julho de 

1954. Na época da publicação da crônica, ele cumpria o seu segundo mês de mandato, o que 

talvez explique, em parte, as dificuldades pelas quais passava
12

. A referência ao prefeito, que 

estaria pagando “os seus mais caros pecados”, nesse contexto, pode ter também o objetivo de 

evidenciar essa instabilidade no comando da cidade devido às sucessivas trocas no cargo. 

Para fechar a crônica, temos a explicação da solução encontrada pelo chefe do 

executivo municipal para resolver o problema: “Segundo se divulga, está ele disposto a agir, 

com energia, sem meias medidas: ou a firma fornecedora espicha os uniformes ou trata de 

encolher, também, o atual conteúdo dos mesmos. Porque, na realidade, a coisa não é 

brincadeira; é brim caroá. Dos piores, como se vê.”  

Como fica claro ao chegarmos ao final do texto, no que tange aos personagens, o 

único que é citado nominalmente é o prefeito. Isso se dá especialmente porque, no contexto 

em que este é inserido e, tendo em vista as questões que envolviam as sucessões no cargo, 

como citamos, ele parece estar colocado tanto como alvo das críticas quanto vítima, em certo 

grau, da situação em que se encontrava o município. No que diz respeito aos servidores, por 

sua vez, são caracterizados apenas pela profissão em si e se diferenciam somente pelas 

situações que vivenciam.  

Fica evidente, especialmente no início e no final do texto, que a crônica se propõe a 

fazer uma crítica ao baixo investimento do município em áreas importantes e ao gasto de 

dinheiro público em uniformes de baixa qualidade. Essa crítica, no tocante ao humor, 

estabelece-se por meio das situações vividas pelos servidores, que são absurdas, e da 

ridicularização das “soluções” encontradas pelo poder público para o caso, mais absurdas 

ainda.  

Interessante notar, também, no que diz respeito à voz pessoal, que o jornalista coloca-

se como 1ª pessoa no texto (“o meu amigo Martin Aranha”, na referência final ao prefeito, 

evidencia bem isso), mas, diferentemente da primeira crônica analisada, que tinha o cronista 

como observador dos fatos, nesta temos uma imagem mais diluída. Durante o relato das 

                                                             
12 Após a saída de Meneghetti, assumiram o comando do poder executivo municipal interinamente Lindolfo 

Bohel (de julho de 1954 a setembro de 1954), Manoel da Rosa (de setembro de 1954 a janeiro de 1955), 

Manuel Vargas (de janeiro de 1955 a outubro de 1955) e Martim Aranha (de outubro de 1955 a janeiro de 

1956). O prefeito eleito na sequência foi Leonel Brizola, que ocupou o cargo até o final de 1958.  
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situações, a presença do narrador torna-se mais impessoal, no sentido de que, ao invés de 

termos alguém que conta aquilo que viu (como na crônica anterior), temos alguém que está 

distante dos fatos, mas que se aproxima deles por meio dos depoimentos, como percebemos 

no trecho final, no qual escreve que “Segundo se divulga, está ele [o prefeito] disposto a agir, 

com energia, sem meias medidas: ou a firma fornecedora espicha os uniformes ou trata de 

encolher, também, o atual conteúdo dos mesmos”. Assim, temos nesse texto um narrador que 

se coloca próximo à cidade e seus problemas (“nossa Porto injustificavelmente alegre”, “Meu 

amigo Martim Aranha”), mas distante dos acontecimentos menores.  

 Neste texto, não temos uma referência a locais específicos da cidade, mas alusão ao 

município como um todo. A menção a pontos mais particulares se dá, em certo sentido, 

apenas na referência a espaços como o prédio novo da prefeitura, a Diretoria de Obras e o 

Gabinete do prefeito, localizados na região central da cidade. Pontos que, como destacamos, 

representam o poder da Prefeitura. Assim, a imagem que o cronista faz do município constrói-

se a partir da situação político-econômica do poder público da capital, exemplificada a partir 

setores administrativos. É uma cidade de contradições, em que se pagam altos impostos, mas 

não se possui água potável; em que há aumento de salário de vereadores, mas não há verbas 

para a compra de insumos para os servidores públicos ou, mesmo, um gasto correto desses 

recursos.   

O gancho da crônica, como vimos antes, é não somente o problema com os uniformes 

dos trabalhadores, mas perpassa todos os problemas administrativos que vinham sendo notícia 

naquele período. A falta de água em algumas localidades, as verbas para os vereadores, as 

aposentadorias facilitadas para os possuidores de grau superior são situações que estão 

imbricadas na crítica proposta pelo cronista. Assim, a baixa qualidade dos trajes funciona 

como pretexto para o julgamento sobre a real situação da prefeitura municipal e, 

consequentemente, de Porto Alegre.  

 
 

4.3.3 Texto 3: o verão 

 
 

 Os boletins meteorológicos do mês de janeiro de 1956, publicados diariamente pelo 

Correio do Povo, antecipavam um clima diferente para o verão porto-alegrense: temperaturas 

amenas, na média dos 20 graus, e instabilidade. No terceiro texto do nosso corpus, publicado 
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no jornal de 29 de janeiro daquele ano, Jotabê escreve sobre o movimento que os moradores 

de Porto Alegre realizam para o litoral no verão e sobre a relação da temporada de veraneio 

com a cidade.  

 A crônica começa da seguinte forma:  

 
De um modo geral, para aqueles que ainda não conseguiram sair da cidade, a fim de 

cumprirem, religiosamente, o ritual que cerca os veraneios absolutamente 

obrigatórios, cujo objetivo principal, na maioria de nossas confortáveis estâncias 

balneárias ou climáticas, parece ser o de revigorar os encantos de nossa própria casa, 

o tempo tem se mostrado bastante compreensivo e, até certo ponto, amigo.   

 

  Percebe-se, nesse pequeno trecho, que o cronista concebe o percurso em direção ao 

litoral no verão não como uma necessidade, mas como um hábito que se tornou forçoso e 

inevitável à maioria das pessoas. Além disso, ele também faz referência ao clima da cidade. 

Para Jotabê, aqueles que ficaram em Porto Alegre, tradicionalmente caracterizada pelo clima 

extremamente quente nos meses de verão, encontraram um clima mais “amigo”, que é 

detalhado logo à frente:  

 
Houve mesmo um período deste janeiro, que está se liquefazendo sobre nós, no qual 

se adquiriu a plena certeza de que o inverno resolvera passar o verão no Rio Grande. 

Mas, logo desistiu, não apenas em face do preço dos hotéis, como, e principalmente, 

devido à falta de conforto. 

 
 Além da referência ao clima chuvoso, quase invernal, que se instalou sobre a região, o 

cronista aproveita para lançar um juízo sobre a estrutura do estado no que diz respeito a 

aspectos ligados a viagens e ao veraneio, como o preço das hospedagens. Logo na sequência, 

Jotabê dá mais detalhes sobre a vida daqueles que ficaram na cidade:  

 
Em Porto Alegre, segundo as estatísticas mais recentes, ainda não se verificou 

nenhum caso de derretimento e a maior parte dos transeuntes que cruzam as ruas, 

envergonhados por não terem ido, ainda, para fora, apresentam aquele ar fresco de 

quem acaba de sair da geladeira, e é servido com desodorante de clorofila e talco 

Ross. As raras bagas de suor que aparecem em praça são disputadíssimas pelos 

maridos que mantêm, cruelmente, as suas mulheres invernando na praia, ou na serra, 

para remetê-las num vidrinho, à família geralmente enlutada, a fim de que esta se 
aperceba do alto calor reinante na cidade e desista, temerosa de um ataque familiar 

de insolação, da transloucada ideia de regressar pelo primeiro portador.  

 

 Aqui, além da reiteração de que a ida para o litoral é um hábito obrigatório, que pode 

envergonhar aqueles que não o cumprem, percebemos que o cronista concebe que aqueles que 
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não viajaram são os que, de fato, estão tirando férias. Como é evidente no trecho acima, 

Jotabê relata a necessidade das pessoas que estão na capital, em provar àqueles que estão fora 

que o clima na cidade está quente e que devem permanecer de férias longe da capital.  

 Por outro lado, o cronista também relata a situação dos veranistas, que pouco 

conseguem aproveitar devido ao clima e também ao grande movimento nos locais que são 

destino nas férias. No trecho a seguir, expressões como “retirantes de veraneio”, “pau de 

arara” e “flagelada” reforçam a ideia de que as férias de verão são quase como um 

“movimento migratório”: 

 
Em compensação, as notícias trazidas pelos retirantes de veraneio são as mais 

desoladoras possíveis, a começar pelo tom de pele, de um branco azulado desses que 

só se adquirem em escritórios fechados, após um ano inteiro de trabalho à base de 

luz fluorescente. Uma família que emigrou, há pouco, das praias, em pau de arara 

particular, refere que conseguiu tomar, apenas, quatro banhos de chuva, dois do qual 

no banheiro do hotel, após longas horas de espera na fila correspondente. Outra, 
procedente da zona da serra, igualmente flagelada, informa que após de vários dias 

de enervante espera, quando conseguira lobrigar o sol, no filme colorido que passara 

no cinema local, viu interrompida a projeção, graças a um corte inoportuno, motivo 

pelo qual voltou inteiramente mofada, do pai ao filho mais moço. 

 

  Nas linhas seguintes, Jotabê escreve sobre um amigo e sobre empregadas domésticas. 

Aqui, nos parece que o cronista expõe uma situação que diz respeito às famílias de classe alta. 

Para esses grupos, possivelmente, era comum manter uma empregada doméstica em casa 

durante boa parte do ano, o que, pelo que indica o texto, não acontecia ou era difícil de 

acontecer nos meses de veraneio. Ademais, o trecho a seguir reitera o posicionamento anterior 

de que, no verão, só é possível descansar na cidade.  

 
Um amigo, que possui casa na praia, queixou-se, notadamente, do problema das 

empregadas, pois, já no caminho, perdeu a cozinheira que levava daqui, tragada pela 

areia movediça de um dos córregos da praia, ao tentar, impensadamente, atender a 
um prosaico apelo da natureza. Uma segunda, obtida por empréstimo dos herdeiros 

de uma família totalmente erosada pelas chuvas, teve de ser devolvida aos seus 

legítimos donos, pois se tornava tão úmida que aguava toda a comida, de sorte que a 

mesma já estava sendo servida em bules e bebida em xícaras. Muitas outras foram 

experimentadas, mas todas acabaram sendo despedidas, sem aviso-prévio, ao 

apresentarem cabos de guarda-chuva à milanesa, mangas de impermeável recheadas 

ou galochas ao molho pardo, pelo que meu amigo resolveu voltar, tomando, porém, 

a elogiável precaução de deixar a família na praia, pois quem trabalha o ano inteiro e 

precisa, mesmo, descansar é ele. E, do jeito como estão se pondo as coisas, Porto 

Alegre é, ainda, no mês de janeiro, a nossa melhor estação de veraneio. 

 

Nesta crônica, em relação à voz pessoal, o escritor coloca-se enquanto 1ª pessoa, 

como percebemos a partir da menção ao amigo. Entretanto, em boa parte do texto, temos uma 
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variação entre a impessoalidade da 3ª pessoa do plural, especialmente nos relatos das famílias 

que saíram de férias, e a 1ª pessoa do plural, “nós”, em que o cronista insere-se e vivencia as 

situações das quais fala. Ainda assim, o que prevalece é o jornalista que se coloca no meio 

desses hábitos típicos da estação de verão, que revigora “os encantos de nossa própria casa” e 

que torna a capital vazia “nossa melhor estação de veraneio”.  

Na descrição desses hábitos, como pudemos notar, o cronista, mais uma vez, faz uso 

de “tipos” e não de personagens específicos. São os “transeuntes”, os “maridos” e as 

“famílias”, que, uma vez mais, diferenciam-se a partir das suas experiências. Na 

caracterização dessas situações, no que diz respeito ao humor, utiliza-se da ironia, manifesta, 

por exemplo, na descrição do tom de pele dos veranistas, “de um branco azulado desses que 

só se adquirem em escritórios fechados”, e no próprio desfecho do texto, que conclui que os 

citadinos que não viajam são os que mais descansam. Além disso, mantém-se presente o 

exagero hiperbólico na descrição das situações, perceptível em trechos como o que traz as 

notícias sobre as situações dos veranistas, que seriam “as mais desoladoras possíveis”, e o 

absurdo, notável em trechos como o da empregada que, de tão úmida, “aguava toda a comida, 

de sorte que a mesma já estava sendo servida em bules e bebida em xícaras” ou então servia 

“cabos de guarda-chuva à milanesa, mangas de impermeável recheadas ou galochas ao molho 

pardo”.  

 Sobre os locais, a crônica, a exemplo do texto anterior, não cita pontos específicos, 

mas a cidade como um todo. A caracterização desse espaço, entretanto, se dá a partir da 

oposição com os locais que são destinos dos veranistas (serra e litoral). A capital é, nesse 

contexto, a região insuportavelmente quente e movimentada que é deixada para trás no verão, 

esvaziando-se. O litoral e a serra, por sua vez, tornam-se as regiões em que, até para tomar 

banho de chuva, é preciso entrar na fila, conforme brinca o autor.  

 Por fim, entendemos que o gancho que motiva a publicação do texto é o clima que 

estava sobre a região no momento. Diferentemente do esperado para o mês de janeiro, 

prevalecia o tempo chuvoso e úmido, como bem destaca o cronista logo no início. Temos, 

assim, o foco sobre a anormalidade do clima para aquela estação. Na sequência da escrita, 

entretanto, o foco do texto expande-se e sai do fato irregular (a chuva) para o rotineiro, que é 

a saída dos porto-alegrenses da cidade nos meses de verão. Tal situação, entendemos, reitera o 

posicionamento de que as viagens tornaram-se um hábito, pois, mesmo com o tempo mais 

ameno, muitos optam em rumar para os balneários.  
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4.3.4 Texto 4: as memórias 

 

 A quarta crônica de nossa análise data de 17 de junho de 1956. Nela, Jotabê adota um 

tom saudosista e rememora hábitos e acontecimentos de tempos passados, considerados por 

ele como “bons tempos”.  

O primeiro parágrafo inicia com o registro da passagem do tempo e da mudança do 

olhar, que antes se direcionava para o futuro e, agora, detém-se sobre o passado: “Até havia 

bem pouco, éramos um grupo de jovens, falando sobre coisas moças, olhando para o futuro, 

mal nos detendo no presente, que nem era bem nosso, porque a geração imediatamente 

anterior hesitava, ainda, prudentemente, em ceder-nos passo.” Prossegue o cronista: “Mas, de 

repente, surpreendi-me evocando ‘aqueles bons tempos’”. 

 Nas linhas seguintes, Jotabê irá elencar uma série de elementos dos quais sente falta e 

que nos ajudam a caracterizar o ambiente em que estava inserido:  

 
Vocês se lembram da Exposição Farroupilha, e do Café Colombo, com amendoim 

torrado e com música, a qual só depois eu vim saber que era do Paulo Coelho, mas 

aí já era tarde, da inauguração do Imperial, do bife do “Suiça”, das festinhas de 15 

anos, todas familiares e severamente policiadas pelas mamães vigilantes, e sem 

crônica social, do bonde da meia-noite e cinco, da velha Difusora com a Hora do 

Ouvinte e com o Solar dos Alvarenga, quando novela radiofônica ainda nem era 
praga, da rodinha de pôquer, dos 300 mil réis por mês? Vocês se lembram do leite? 

 

 Como percebemos nesse primeiro trecho, o passado ao qual está referindo-se o 

cronista concentra-se especialmente entre a segunda metade dos anos 1930 e a primeira 

metade dos anos 1940. A Exposição Farroupilha, por exemplo, ocorreu em comemoração ao 

centenário da Revolução Farroupilha, em 1935. O evento, que durou quase quatro meses, até 

15 de janeiro de 1936, foi um dos maiores já feitos em Porto Alegre na época. Realizada na 

então “Várzea da Redenção”, atual Parque Farroupilha, a exposição reuniu expositores 

industriais e agrícolas, além de obras de arte e livros. O Café Colombo, por outro lado, foi um 

importante ponto de sociabilidade no cenário porto-alegrense a partir dos anos 1930. 

Localizado na esquina da Rua da Ladeira, atual General Câmara, com a Rua da Praia, o café 

“mais famoso e aristocrático da cidade” (LEWGOY, 1988, p. 13) reunia especialmente nomes 

ligados às letras e às artes. Outro ponto citado pelo jornalista, o Cine Teatro Imperial, foi 

inaugurado em 18 de abril de 1931, e era considerado um dos mais luxuosos da época. A 

construção, também localizada na Rua da Praia, é um dos marcos da verticalização de 
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edificações na área central da capital. Além desses locais específicos, Jotabê faz alusão a 

outros elementos da época passada, como as radionovelas, e faz uma brincadeira, ao citar o 

leite, já que, nos meses que antecederam a publicação da crônica, Porto Alegre passou por um 

desabastecimento do produto. Vale destacar que o cronista cita a radionovela O Solar dos 

Alvarenga, primeira radionovela escrita e encenada no Rio Grande do Sul, transmitida a partir 

de 28 de março de 1943 pela Rádio Difusora Porto-Alegrense. Como já explicamos 

anteriormente, segundo o professor Ferraretto (2013), Jotabê foi um dos integrantes do elenco 

da produção.  

 No parágrafo seguinte, Bergmann detém-se nas rememorações sobre o cinema:  

 
E quando veio o cinema sonoro, não era som estereofônico, mas a gente achava 

ótimo, porque, se o artista batia na porta, ouvia-se, direitinho, o póc, póc que ele 

fazia, embora, às vezes, a coisa não combinasse muito bem e lá vinha o póc, póc, 

póc atrasado, na hora do beijo ou quando o galã abandonado batia com as mãos na 

cabeça, para demonstrar toda a sua dor, o que estragava, em parte, a alegria que nos 

proporcionavam as tragédias mais pungentes. Logo depois apareceu o cinema 

falado, era só o que faltava, aquele pessoal todo com batatas quentes na boca e a 

plateia aprendendo a dizer aí love iu, kis-mi e gud-bai, o Buster Keaton, O Gordo e 
o Magro, Greta Garbo, John Barrymore, Richard Barthelmess, Tom Mix, Buck 

Jones, Al Johnson, Ruby Keeler, Alice Faye, Jean Harlow, o intervalo e via as balas. 

Mas não se fazia fila na entrada.  

 

 Percebe-se, nesse trecho, não só uma reflexão sobre as questões tecnológicas que 

envolviam a exibição dos filmes, mas sobre a própria importância do cinema enquanto hábito 

de uma época. Como vimos na primeira crônica, entre os anos 1940 e 1950, Porto Alegre, 

especialmente na sua região central, possuía uma grande quantidade de salas de cinema, que 

funcionavam como espaços de encontro e sociabilidade. Além disso, a segunda parte da 

escrita de Jotabê também evidencia a presença da cultura norte-americana, que ingressava no 

país especialmente a partir de produtos culturais como os filmes e as músicas.  

 As linhas subsequentes tratam do transporte público da capital:  

 
O bonde custava 300 réis com direito a sentar, e ainda nos chamavam de ilustre 

passageiro, ao mandar-nos ver o belo tipo faceiro que sempre tínhamos a nosso lado 

e, no entanto, acreditávamos, quase morrera da bronquite; salvára-o o Rhum 

Creosotado. Uma ou outra vez, acontecia de encher o bonde e entrar uma senhora: aí 

os cavalheiros sentados cediam, galantemente, o seu lugar, a senhora aceitava e 

agradecia, com o seu melhor sorriso, uma coisa que ainda se usava em bondes. E 

quando o condutor avisava: tem lugar no corredor, ia se ver e tinha, mesmo. 
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 Aqui, notamos que, além de uma crítica à qualidade atual do serviço em relação a 

outros tempos (em que se pagava 300 réis e viajava-se sentado), temos uma crítica à falta de 

cordialidade em espaços públicos e à impessoalidade. Ser chamado de “ilustre passageiro”, 

ceder o assento e receber um sorriso, para o cronista, são hábitos do passado, que parecem ter 

se perdido. Há neste trecho, também, uma paródia de uma famosa propaganda que era fixada 

aos bondes já nos anos 1950. O poema publicitário dizia: “Veja, ilustre passageiro, o belo tipo 

faceiro que o senhor tem a seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite. 

Salvou-o o Rhum Creosotado!” 

 Na sequência do texto, Jotabê fala sobre a música Rosa, de Otávio de Sousa e 

Pixinguinha, famosa na interpretação de Orlando Silva, músico carioca considerado um dos 

mais importantes da primeira metade de século XX.  A canção foi um grande sucesso no ano 

de 1937. Tal lembrança, também reitera, uma vez mais, a importância do rádio para a época e 

para o cronista:  

 
Era bom ligar o rádio e ouvir o Orlando Silva soluçar, perdidamente, pela Rosa, a 

qual, segundo informava o cantor, fora por Deus esculturada e formada com o ardor 

da alma da mais linda flor de mais ativo olor que na vida é preferido pelo beija-flor, 

mas ninguém achava que ela era perfumada demais.  

 

A descrição da letra da música segue, e o texto finaliza com uma conclusão: “Bons 

tempos, realmente, eram aqueles. Dito o que, sinto-me cada vez mais velho. Irretratavelmente 

velho, como vedes”. 

 Nesta crônica, a voz pessoal de Jotabê manifesta-se claramente desde as primeiras 

linhas. O cronista-narrador coloca seu posicionamento pessoal diante das lembranças que 

recupera, valorando-as como boas, de um tempo bom. A própria menção às radionovelas, por 

exemplo, evidenciam uma ligação própria do cronista com o meio, já que, como tivemos 

oportunidade de destacar no segundo capítulo, trabalhou como locutor na Rádio Difusora 

Porto-alegrense nos anos 1940. Por outro lado, percebemos que esse olhar pessoal para o 

passado também é guiado pelos costumes de uma época, o que faz com que aquilo que é 

rememorado diga respeito a quem viveu naquele período e não a uma pessoa em específico. A 

adoção dos questionamentos no segundo parágrafo (“Vocês se lembram da Exposição 

Farroupilha, do Café Colombo...?), por exemplo, permite que o escritor se dirija diretamente 

ao seu leitor e o convide a essa viagem a outros tempos, o que torna esse passado (e 

possivelmente o sentimento ligado a ele) comum para ambos. Cronista e leitor transitam, 
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assim, do particular ao “universal”, ou seja, entre aquilo que faz parte da vivência do cronista 

e aquilo que faz parte de uma época para os moradores da cidade de modo geral.  

Na narrativa, temos como personagem o cronista-narrador, pois é a partir do olhar 

pessoal e desse movimento proposto por ele em direção ao passado que observamos (e 

imaginamos) os acontecimentos narrados. Os bondes, as festas de 15 anos, a canção no rádio, 

e muitos outros elementos citados, são percebidos por nós a partir desse posicionamento 

individual, que não é de quem apenas olha ou conta ao leitor, mas de quem experenciou cada 

um desses momentos e, ao lembrá-los, os revive, adotando um tom saudosista.  

Ainda que não tenha ganchos jornalísticos explícitos, a crônica, mesmo 

majoritariamente focada no passado, nos apresenta elementos que eram notícias nos jornais. A 

falta de leite (que, inclusive, foi tema de uma crônica em 15 de abril de 1956), o preço e a 

lotação dos bondes, as filas nos cinemas eram assuntos presentes nas coberturas jornalísticas, 

ainda que aqui surjam como elementos adjacentes ao assunto principal.  

Neste texto, percebemos que Jotabê faz uso de um humor mais sutil do que nos textos 

anteriores. Ao contrário das crônicas que analisamos, em que fazia uso de um exagero no 

relato das situações, aqui temos o humor restrito às comparações entre o passado e o presente. 

E é justamente na menção aos temas do presente, e que são assunto nos jornais, que 

percebemos um tom um pouco mais crítico e irônico, como no exemplo do leite e dos bondes. 

Além disso, há uma marca maior da oralidade, perceptível tanto pela busca pela aproximação 

do leitor quanto pela reprodução de onomatopeias, no caso do cinema, das expressões em 

inglês e dos trechos da música de Orlando Silva, o que também torna as situações risíveis.    

Por fim, no que diz respeito aos locais presentes no texto, como pudemos observar na 

contextualização que fizemos, há uma prevalência, mais uma vez, de cenários marcantes da 

região central de Porto Alegre, como o Café Colombo, o Cine Teatro Imperial e a Confeitaria 

Suíça. São locais que representam não apenas um momento da cidade enquanto espaço físico, 

mas também um conjunto de hábitos de indivíduos em uma determinada época. É a cidade 

daqueles que circulam pelos cafés, que sentem saudade das radionovelas, do cinema e da 

cordialidade de outrora, por exemplo.  

 

4.3.5 Texto 5: o Grenal 
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 Em 24 de novembro de 1957, definiu-se, para a semana seguinte, o confronto entre os 

dois principais clubes de Porto Alegre dentro do campeonato porto-alegrense. O jogo tinha 

um caráter de decisão, devido às condições das duas equipes: o Grêmio, líder do certame e 

invicto até o momento, enfrentaria em casa, no Estádio Olímpico, o Internacional, que não 

havia perdido na segunda fase da competição e estava na segunda colocação por apenas três 

pontos de diferença. Na crônica dominical publicada no dia 01 de dezembro daquele ano, dia 

do jogo, Jotabê descreve o clima da cidade à espera do clássico, chamado pelos jornais de 

“choque-rei do futebol gaúcho”.  

 Os aspectos decisivos que envolviam o confronto entre os dois clubes produziam 

expectativas que, por sua vez, ampliavam ainda mais a espera pelo clássico. O Correio do 

Povo, na sua cobertura diária sobre o jogo, ressaltava o grande público que era esperado para 

acompanhar o jogo no Estádio Olímpico. Escreveu Walter Galvani, em 30 de novembro, que 

o público deveria beirar “a casa dos 38.000 assistentes”, o que representaria “o recorde 

absoluto de ocorrência e renda em nossa cidade. Possivelmente da ordem do milhão e 

duzentos mil será a arrecadação do grande cotejo.”
13

. O local da partida, o Estádio Olímpico 

Monumental, também era outro aspecto repetidamente ressaltado na cobertura jornalística. O 

campo do tricolor havia sido inaugurado há apenas três anos, em 19 de setembro de 1954. 

Assim, o clássico, além de fatores decisivos ligados à competição da época, como vimos, 

trazia consigo fatores adjacentes que eram significativos por representar “a real pujança do 

futebol gaúcho”, como destacava Galvani.   

 O cronista inicia o texto, portanto, dando a dimensão da expectativa dos moradores de 

Porto Alegre com a partida:  

 
A semana que passou, embora custasse, foi inteiramente dedicada ao football. Os 

dias estavam sendo contados de trás para diante, agora faltam 4, faltam 3, e se 

alguém quisesse marcar uma conferência importante para sábado, por exemplo, 

bastaria aprazar a coisa para a véspera do Gre-Nal. O interlocutor ficava, logo, 

sabendo o dia certo, e o mais provável é que a importante conferência terminasse 

versando sobre o sistema defensivo gremista e sobre esse ataque tele-guiado do 
Internacional. 

 

  Aqui percebemos, então, juntamente com o humor característico do cronista, o quanto 

a partida tomava dimensões importantes na vida dos porto-alegrenses, interferindo em suas 

                                                             
13 “Antes da grande batalha”, publicado em 30 de novembro de 1957.  
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rotinas e tornando-se o assunto mais comentado. As consequências dessa grande expectativa, 

explica Jotabê nas linhas seguintes, refletiram-se na saúde dos torcedores:  

 
De acordo com informações colhidas no serviço de estatística do DES 

[Departamento Estadual de Saúde], os consultórios médicos e postos de saúde 

estiveram, sempre, cheios de clientes, 80% dos quais interessados em submeter-se a 

severo tratamento preventivo contra infartos do miocárdio, comoções cerebrais e 
doenças nervosas, em geral. Os 20% restantes já se encontravam atacados por 

alguma dessas doenças, sendo desesperador o seu estado.  

 

Conforme relata o cronista, além da situação dos dois clubes no campeonato, que já 

explicamos no início, as questões referentes à composição das equipes para o jogo, 

especialmente os jogadores que ainda eram dúvida, tornavam a expectativa ainda maior:  

 
Na realidade, a coisa foi de matar. Primeiro, aquela formação da linha colorada, a 

fazer goals como quem marca chiclete balão, e o Grêmio sem saber, sequer, se 

Figueiró em condições de jogar. Depois, veio aquele choque tremendo do Beiço. 

Milhares de colorados ficaram com o beiço caído diante do inesperado reforço da 

defesa gremista. Era mais um tijolo para o sólido muro defensivo do Grêmio, ou 

melhor: um tijolaço: no treino ele chutou um tiro livre, de longe, e furou as redes.14 

 

 Diante das dúvidas, o cronista ressalta outro aspecto ao qual os clubes recorreriam: a 

superstição. Tal situação revela, uma vez mais, a importância daquele jogo:  

 
Aí, os colorados precisavam, urgentemente, fazer alguma coisa. Foram lá no 

Olímpico e “amarraram” todo o team do Grêmio, mediante um despacho completo, 

com milho pururuca, charutinhos, batatas cozidas, algodão embebido em cachaça, 

nomes de jogadores escritos em cruz: uma “amarração” daquelas da turma ficar 

grudada no chão, sem coragem, sequer, de rebater a bola enquanto os vermelhos vão 

fazendo goals em cima de goals.  

Por sorte, os do Grêmio não acreditam em bruxas, até porque usam galhos de arruda 

macho atrás da orelha, figas de guiné penduradas no pescoço e breves contra mau 
olhado cosidos pelo lado de dentro da camiseta. 

 

 No encaminhamento final do texto, o autor revela o quanto o jogo influenciava no 

andamento da rotina normal da cidade. Ele aproveita esse trecho para fazer algumas críticas. 

Entre elas, ao preço do leite e à lei que entraria em vigor naquele sábado e que, segundo 

noticiou o Correio do Povo, implementaria “uma nova modalidade de policiamento na Rua da 

Praia.” De acordo com o texto, seria solicitado aos pedestres que caminhassem pela sua 

                                                             
14

 Figueiró foi lateral do time do Grêmio, tendo chegado ao clube em 1956. Beiço também integrava a equipe 

gremista e atuava como zagueiro. Era conhecido pela potência de seu chute. 
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direita, não formassem grupos sobre os passeios e nem defronte a vitrines e portas. Além 

disso, a nova modalidade de policiamento faria “a fiscalização de costumes, retirando de 

circulação falsos mendigos e os comumente chamados ‘achacadores’”. A lei também valia 

para homens que dissessem “gracejos” para as senhoras que transitavam pelo local e para 

aqueles que se portassem “de maneira inconveniente nos cinemas”
15

. Na crônica, tal 

fiscalização é referenciada como “campanha contra a vadiagem” e até ela seria afetada pelo 

Grenal:  

 
Mas a tensão continuou. Não se faz mais nada na cidade. Como antecipei, pela 

Folha, o aumento do preço do leite foi adiado para depois do jogo, quando o impacto 

não será tão grande: milhares de torcedores de um ou de outro bando passarão a tirar 

leite de vaca morta.  

A polícia ameaça iniciar uma severa campanha contra a vadiagem no centro da 

cidade, mas fixa o seu início para depois do Gre-Nal. Quem é que pode trabalhar 

antes de saber o resultado do jogo?  

O Secretário de Educação demitiu-se de seu cargo, para poder torcer, se necessário 

sem educação, pelo seu team favorito. Reassumirá após o Gre-Nal.  

Esse vosso cronista dominical também.  

 

 Neste texto, entendemos que os dois principais clubes da capital funcionam como 

personagens da narrativa. É o confronto decisivo entre eles, suas preparações e suas 

superstições que conformam o ânimo dos moradores da cidade. Uma vez mais, não há uma 

personalização nessa categoria, mas um foco nos acontecimentos (o jogo) e em suas 

consequências (a mudança na rotina da cidade).  

 Na categoria local, percebemos uma presença da cidade como um todo a partir dos 

dois times. Torcedores de Inter e Grêmio preparam-se para a partida e, por consequência, 

“não se faz mais nada na cidade”. Ressaltamos, apenas, que, como pudemos notar, ao destacar 

os fatos que comprovam o clima “tenso” de Porto Alegre à espera do clássico, Jotabê faz 

referência à região central, que seria afetada por uma nova legislação.  

                                                             
15

 “Ação da polícia contra os galanteadores da Rua da Praia e os engraçadinhos nos cinemas”, publicado em 30 

de novembro de 1957. O texto explica, também, que a fiscalização era restrita ao perímetro compreendido 

entre o Largo dos Medeiros [ponto de intersecção entre a atual Rua General Câmara, a Rua dos Andradas e a 

Praça da Alfândega], a rua Dr. Flores e a Rua dos Andradas. Além disso, segundo a reportagem, os 

fiscalizadores, guardas do Grupo de Socorro, não iriam usar cassetetes, “o que não implica em dizer que não 

agirão com rigor em casos de abusos, que, infelizmente, se tornaram tão comuns naquela zona da cidade”.  
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 Nesse contexto, de total mobilização da cidade em torno do jogo, está também o 

cronista. Como fica visível nas últimas linhas do texto, Jotabê assume uma voz pessoal de 

proximidade com o panorama que descreve. Ele opta por referir a si mesmo como “Esse 

vosso cronista dominical”, o que aumenta o seu vínculo com seus leitores (em comparação ao 

uso da 1ª pessoa, nesse caso específico.), já que evidencia que aquele que lhes escreve todos 

os domingos, naquele momento, também estava à espera do confronto das equipes, como boa 

parte da cidade.  

 Toda essa construção, da situação dos clubes, da importância do jogo e do clima da 

cidade, dá-se por meio de um humor que se estabelece pelo exagero hiperbólico, perceptível 

em expressões como “a coisa foi de matar” e “a tensão continuou”, além da própria descrição 

das “mandingas” feitas pelos clubes. Há também, como já mencionamos, um tom irônico que 

surge na menção a situações como o aumento do preço do leite e a nova legislação para a Rua 

da Praia.  

Nesta crônica, o gancho está claramente marcado e é o foco da crônica durante 

praticamente toda a narrativa. O jogo decisivo que aconteceria naquele dia e que foi assunto 

durante toda a semana é o acontecimento jornalístico que motivou a escrita de Jotabê. 

Destacamos, mais uma vez, entretanto, que, como em outras ocasiões, o cronista traz para 

dentro de seu texto referências a outras notícias da semana.  

 

4.3.6 Texto 6: o trânsito  

 

 O último texto que selecionamos para a análise foi retirado do livro Crônicas de 

Jotabê, publicado após a morte do cronista, em 1964, pelo Instituto Estadual do Livro, como 

forma de homenagem. O texto trata do tráfego de Porto Alegre. Na crônica, Jotabê relata os 

principais problemas do trânsito da capital e propõe soluções para resolver o caos.  

 
Embora esta seção não nutra nenhum interesse particular pelo assunto, pois costuma 

sair apenas aos domingos, quando o movimento de veículos que demandam o centro 

da cidade é bastante reduzido, resolvemos, hoje, a pedido de diversas famílias e 

algumas empresas de transporte coletivo, meter ambas as mãos no problema do 

trânsito em Porto Alegre, oferecendo, absolutamente grátis, às autoridades, no geral, 

competentes, o resultado de nossos largos estudos sobre o assunto, à guisa de 

subsídios para o andamento de uma fórmula altamente capaz de dar uma saída 

honrosa para o impasse do estacionamento do tráfego na cidade. 
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 É importante ressaltarmos, antes de nos aprofundarmos na crônica em si, que 

discussões referentes à mobilidade urbana estiveram em voga nos anos 1950 em Porto Alegre, 

tanto nas instâncias políticas quanto na imprensa, como pudemos constatar em nossas 

pesquisas. Entre as décadas de 50 e 60, conforme apontamos no capítulo anterior, a população 

da capital praticamente dobrou, passando de 394.151 habitantes para 641.173 (SOUZA & 

MULLER, 2007, p. 32). Tal aumento foi seguido, também, por um desenvolvimento 

econômico da área central da cidade. Diante dessas transformações, registrou-se um aumento 

na circulação de veículos, em especial no centro do município, e uma demanda maior pelos 

bondes. Em 20 de junho de 1956, por exemplo, a Folha da Tarde publicava um texto 

apresentando a proposta do vereador Germano Petersen Filho para a construção de edifícios-

garagens no Centro de Porto Alegre. Diz a publicação: “Na exposição de motivos, o autor do 

projeto esclarece que a finalidade da lei é facilitar a livre circulação dos veículos e melhorar 

as condições das ruas da cidade, atualmente bastante congestionadas” (PETERSEN FILHO, 

1982, p.14)
16

. 

 Além disso, como veremos à frente, muitos dos problemas apontados por Jotabê eram 

debatidos nas instâncias políticas do município. No início dos anos 1950, por exemplo, em 

um pronunciamento, o vereador Petersen Filho relatou:  

 
É imprescindível a retirada dos bondes do perímetro central. [...] Atualmente, 80% 

do movimento geral na Av. Borges de Medeiros se processa abaixo da Av. Salgado 

Filho [...]. Os bondes, neste trajeto, além das 7 paradas obrigatórias, em função das 4 

sinaleiras, terrenos acidentados, levam em média 8 minutos e já passam quase 

sempre lotados, num desgaste de energia inútil e tempo perdido, que seria 

aproveitado com economia de força e de horário, em maior número de viagens 

(PETERSEN FILHO, 1982, p. 73). 

 

 Nesta última crônica, pois, Jotabê irá apontar os principais problemas que envolvem o 

trânsito da cidade e dará algumas “soluções” para resolver tais impasses, como veremos. Após 

a apresentação sobre o tema do texto, ele segue:  

                                                             
16

 Destacamos, também, que o assunto trânsito se fez presente em uma série de crônicas de Jotabê, tanto no 

Correio do Povo quanto na Folha da Tarde, o que reforça, como dissemos, a importância desse assunto para a 

época. Em um texto de 20 de novembro de 1955 do Correio, por exemplo, escreve o autor sobre uma “nova 

raça”, resultante do cruzamento do homem com o carro a motor: o automobilista. Segundo ele, o 

automobilista é “um pedestre que renunciou à sua origem, passando a odiar, com indisfarçada veemência os 

seus ex-semelhantes, notadamente se estes, como sempre acontece, resolvem abandonar o seu ‘habitat’ 

natural, que é a calçada, para cruzar a rua nos momentos mais inoportunos e impróprios, ou seja, no instante 

exato em que o automóvel vai passar”.   
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Conforme consegui apurar, através de um inquérito de opinião pública, o 

congestionamento do tráfego se verifica, a determinadas horas do dia, em 
consequência do excesso de veículos que demandam, ao mesmo tempo, o centro da 

cidade. Impõem-se, por isso, desde logo, um severo racionamento, colocando-se 

agentes fardados em todas as bocas de rua, com ordens terminantes para não 

deixarem passar mais de seis carros por minuto, exceto quando se tratar de 

automóveis oficiais, conduzindo crianças oficiais para o colégio. 

 

 Aqui, o cronista reitera, portanto, a primazia do Centro da cidade no que diz respeito 

aos problemas de tráfego. Na sequência, o escritor traz uma solução contraditória para os 

problemas com ironia e de humor, elementos que serão adotados ao longo de todo o texto. No 

mesmo trecho, também percebemos uma crítica às autoridades oficiais e ao uso de veículos de 

governo.  

 O texto segue falando dos bondes, apontando as várias paradas feitas pelos veículos, 

que dificultariam o andamento dos carros, e fazendo uma crítica à lotação do transporte 

público:  

 
Por outro lado, considerando que grande parte da dificuldade do trânsito decorre do 

tráfego moroso dos bondes que vão parando, como cachorro, em cada poste que 

encontram, para pingar passageiros, é forçoso adotar-se uma das seguintes soluções, 

drásticas, mas absolutamente necessárias: a) proibir-se a parada de bondes no 

perímetro urbano, de vez que não mais se justifica esse costume obsoleto, a que 
ainda se apegam os passageiros de nossos transportes coletivos, de só descerem do 

veículo quando este já não se encontra em movimento, ou, b) fazer com que os 

bondes e ônibus, nas horas em que o tráfego converge para o centro, só viagem para 

os fins de linha, com o que resolveria, também, o problema dos transportes, pois, 

como todos sabem, nessas ocasiões, os veículos que vão do centro para os arrabaldes 

trafegam quase vazios, de onde evitar-se o ensardinhamento. 

 

 O trecho seguinte fala de regiões específicas, em que o congestionamento é mais 

notório:  

 
Uma outra ideia que nos ocorreu, essa para solucionar o engarrafamento instalado na 

Cristovão Colombo e na Alberto Bins, é a de fazer com que os carros que 
demandam o centro, por aquelas artérias, passem a fazê-lo, obrigatoriamente, pela 

Avenida Independência. Confessamos que a solução é parcial, pois esta última via já 

sofre de pressão arterial. Mas, como o tráfego ficaria grandemente desafogado 

naquelas duas primeiras ruas, isso permitiria que se transferisse, para lá, o trânsito 

que atualmente é feito pela Independência, resolvendo-se, assim, em definitivo, o 

problema.  

 

Nas próximas linhas, o cronista fala sobre as sinaleiras, que, na opinião de 

“observadores”, são um prejuízo para o fluxo dos automóveis. Para o cronista, a resolução do 
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problema é simples: “Como solução de emergência para esse inconveniente, caso exista a 

verba necessária, seria indicado substituírem-se as lâmpadas vermelhas por outras, de cor 

verde, com o que evitariam essas frequentes e irritantes interrupções da corrente circulatória.” 

Mais à frente, o escritor evidencia, ironicamente, a participação dos próprios motoristas no 

caótico trânsito da cidade:  

 
Acreditamos, igualmente, que uma fiscalização mais efetiva, no sentido de evitar o 
estacionamento de veículos em fila tripla, viria contribuir, em muito, para melhorar 

as condições do nosso trânsito. Há motoristas inconscientes que estacionam seus 

carros na terceira fila, impedindo, assim, a saída dos que estacionaram, 

corretamente, em fila dupla. 

 

 A responsabilidade do poder público é trazida e ironizada na sequência. Temos falta 

de estacionamentos na região, enquanto os membros do legislativo têm “favorecimento”, por 

meio de vagas reservadas e “protegidas” por agentes de trânsito:  

 
 Outra providência, a nosso ver inadiável, para a completa normalização do tráfego, 

em Porto Alegre, é a de aumentar o número de agentes de trânsito encarregados de 

cuidar para que ninguém do povo estacione nos “privativos” dos senhores 

vereadores da Vereança Municipal, ao lado do edifício da Prefeitura. Há dois dias 

que essa tarefa está entregue apenas a dois guardas, os quais, muitas vezes, não têm, 

sequer, tempo para conversar direito.  

 
 O jornalista segue com o tom irônico, desta vez, falando sobre os pedestres:  

 
Grande parte da culpa da situação a que chegou, e parou, o nosso trânsito, cabe, 

desenganadamente, aos pedestres que, a cada momento, insistem em atravessar as 

ruas, de uma calçada para outra. O atropelamento de um ou mais transeuntes, como 

é fácil imaginar, traz graves inconvenientes para o escoamento normal dos veículos, 

pois nem todos os carros estão com os seus amortecedores em boas condições, 

tendo, por isso, que diminuir a marcha para passar por cima da vítima 

 
 O texto encerra falando sobre as buzinas, um som que parece tornar-se mais cotidiano:  

 
Finalmente, o que nos parece indispensável, em qualquer caso, é a intensificação do 

uso imoderado da buzina, nesses momentos de congestão. Essa prática, além de dar 

muito mais vida à cidade, tem, ainda, a vantagem moral de abafar os nomes feios 

dirigidos pelos motoristas que se encontram no fundo da garrafa contra os que estão 

parados no gargalo, e vice-versa.  

 

 Nesta crônica, uma vez mais, os personagens são tipificações e não indivíduos em 

específico. O autor refere-se “às autoridades”, “aos motoristas”, “aos pedestres” e “aos 
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agentes de trânsito”, “aos senhores vereadores”, e estes são inseridos no texto a partir de suas 

ações e funções. No que tange o humor, temos um padrão semelhante aos textos analisados 

anteriormente. Jotabê faz uso do exagero na construção da maior parte dos exemplos e usa o 

absurdo como elemento para a elaboração das soluções, o que resulta em situações cômicas. 

O absurdo se faz presente, também, por meio das inversões: o pedestre que causa problemas 

aos amortecedores dos veículos ao ser atropelado ou os bondes que não precisam mais parar 

para que o passageiro desça. É a primazia da velocidade do tráfego em detrimento do humano. 

Ao mesmo tempo, vale-se também do humor irônico para fazer críticas ao poder público, à 

lotação dos bondes e à conduta de motoristas e pedestres.  

 Todas essas falas e críticas são conduzidas por uma voz pessoal do narrador que oscila 

entre o “eu” e o “nós”, mas que, em ambos os casos, coloca-se como alguém que detém 

conhecimento sobre o assunto e que apresentará aos interessados “uma fórmula altamente 

capaz de dar uma saída honrosa para o impasse do estacionamento do tráfego na cidade”. Tal 

posicionamento, obviamente, corrobora o humor que o cronista explicita ao longo do texto, já 

que lhe permite propor soluções engraçadas para os problemas. Além disso, também funciona 

como uma forma de pertencimento à cidade, já que o cronista coloca-se como aquele que 

observa os acontecimentos, os entende e, a partir deles, propõe as soluções.  

 No que diz respeito aos locais, o cronista cita especificamente as avenidas Alberto 

Bins e Cristovão Colombo, duas importantes vias de acesso ao centro da cidade, por meio de 

carros e de bondes. Outro ponto citado, a Avenida Independência, também se configurava 

como importante artéria da cidade. O local também era, desde o início do século XX, um dos 

principais pontos de moradia da classe burguesa. “Os palacetes da Independência, construídos 

entre 1900 e 1930, expressam um momento histórico de prosperidade do comércio e da 

indústria porto-alegrense” (FRANCO, 1988, p. 219). As menções a esses locais reiteram, 

portanto, o quanto a área central de Porto Alegre estava em expansão e o quanto o trânsito, 

nesses locais, por consequência, intensificava-se.  

 Nesta crônica, entendemos que o gancho não é um fato isolado, mas toda uma 

movimentação, de autoridades, da imprensa e de leitores, em torno da discussão sobre o que 

fazer para melhorar o fluxo de veículos e pedestres na cidade. Como afirmamos logo no 

início, os problemas envolvendo os engarrafamentos, a falta de estacionamentos e a lotação 

dos bondes, em especial no Centro, eram tema de constantes discussões. Assim, acreditamos 

que a publicação do texto motivou-se pelas seguidas reclamações em torno do assunto.  
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4.4 Considerações sobre o conjunto de textos 

 

 A partir da leitura individual de cada crônica, pontuamos os elementos que 

consideramos essenciais para descobrirmos o retrato da cidade produzido pelas narrativas de 

Jotabê. Individualmente, cada uma dessas categorias levanta características importantes sobre 

o cronista, sobre a sua escrita e sobre a sua cidade. Tais características, vistas em conjunto, e 

guiadas pelo olhar teórico referente ao gênero cronístico, ao jornalismo e à cidade, nos 

permitem, ao final, traçar um retrato da escrita deste jornalista e da Porto Alegre vista pelo 

seu olhar.  

 Na categoria humor, apontamos os principais recursos do gênero utilizados por Jotabê 

em suas crônicas, e, aqui, os examinamos com base, principalmente, nas definições dadas por 

Propp (1992). Percebemos nos escritos uma forte presença de pelo menos cinco características 

principais: o exagero, o absurdo, a ironia, a paródia e os trocadilhos. Tais características 

podem ser englobadas segundo os conceitos do autor russo. O primeiro deles é o de 

comicidade das diferenças, que são casos em que as diferenças e as transgressões assumem a 

função de provocar o riso. Conforme Propp, inclui-se dentro desse conjunto não só diferenças 

e transgressões ligadas a características físicas, mas também à ordem pública. Segundo o 

autor, “a transgressão desse código [de normas sociais] não escrito é ao mesmo tempo a 

transgressão de certos ideais coletivos ou normas de vida, ou seja, é percebida como defeito, e 

a descoberta dele, como também em outros casos, suscita o riso” (PROPP, 1992, p. 60). 

Jotabê vale-se desse recurso constantemente, em especial quando faz críticas ao poder 

público. Outro mecanismo humorístico citado pelo autor e que se enquadra na escrita do 

cronista é a hiperbolização satírica. De acordo com Propp (1992), diferentemente da 

caricatura, que exagera um pormenor, a hipérbole consiste em exagerar o todo. Além disso , “a 

hipérbole é ridícula somente quando ressalta as características negativas e não as positivas” 

(PROPP, 1990, p.90). Acreditamos que tanto o exagero quanto o absurdo, constantemente 

usados por Jotabê, enquadram-se nessas duas categorias de Propp. Outra forma de humor 

usada por Jotabê e trabalhada por Propp é a paródia, entendida como “a imitação de 

características exteriores de um fenômeno qualquer de vida [...], de modo a ocultar ou negar o 

sentido daquilo que é submetido à parodização” (p. 84). Nas crônicas que analisamos, a 

paródia se constrói a partir do uso de recursos linguísticos utilizados pelo jornalismo. É muito 

comum a presença de expressões como “conforme fontes oficiais”, “conforme consegui 

apurar, através de um inquérito de opinião pública”, “de acordo com informações colhidas no 
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serviço de estatísticas do DES” e “os primeiros comunicados oficiosos informavam”, que são 

ferramentas retóricas utilizadas pelos jornalistas para tentar reforçar a ideia de objetividade e 

de dar credibilidade às notícias. A paródia, utilizada nesse contexto, “ajuda a denunciar a falsa 

transparência das mensagens jornalísticas, que emprestam um caráter totalitário à informação” 

(PEREIRA, 2004, p. 156). A ironia é outro recurso que anotamos nas crônicas. No geral, a 

discurso irônico se apresenta quando o cronista insere sutilmente dentro de uma crônica 

referências a outros acontecimentos que estão em voga e que, portanto, são de conhecimento 

de seu público. De maneira mais tênue, surgem também os trocadilhos e jogos de palavras, 

como na crônica sobre o uniforme dos servidores, em que o cronista diz que a situação “não é 

brincadeira; é brim caroá”.   

 Nas crônicas, o humor assume funções importantes e é uma das principais 

características do texto. É por meio de recursos como a ironia, o absurdo e a hiperbolização, 

por exemplo, que Jotabê consegue, em um mesmo texto, unir acontecimentos distintos. É o 

caso do primeiro texto que analisamos, em que temos um incidente na Praça da Alfândega 

vinculado ao fato de amplitude nacional, que foi o estado de sítio. Nessas situações em que 

fatos diferentes e até distantes coexistem em um mesmo texto de maneira lógica, criam-se 

novas maneiras de ler esses acontecimentos e, assim, novos sentidos, que vão além daqueles 

propostos pelos textos jornalísticos. Pereira (2004) nos diz que uma das funções da crônica é 

justamente a de expandir a referencialidade jornalística, especialmente por meio de novos 

usos da linguagem. “Os cronistas reestruturam enunciados, ampliam o significado dos fatos 

sociais e dão ao leitor a capacidade de interpretá-los” (PEREIRA, 2004, p. 68). No caso de 

Jotabê, essa função se dá, fundamentalmente, a partir do humor, que permite novas formas de 

apresentação e de leitura dos acontecimentos. Por outro lado, a escrita humorística funciona, 

também, como marca do fazer cronístico do jornalista. O exagero e o absurdo, por exemplo, 

garantem a Jotabê uma maneira própria de falar com seus leitores, diferenciando-o dos 

demais.  

 No que diz respeito à voz pessoal, percebemos uma variação nos posicionamentos 

adotados pelo cronista no conjunto dos seis textos e até mesmo dentro de uma mesma 

narrativa. Por meio do trânsito entre o “eu”, o “nós” e o “eles”, Jotabê ora aproxima-se e ora 

afasta-se daquilo que relata. É um posicionamento no qual o cronista conhece os 

acontecimentos dos quais fala, mas sem necessariamente colocar-se como personagem. Muito 

disso, acreditamos, deve-se ao fato de Jotabê tratar de temas cotidianos, que são de domínio 

dos moradores da cidade. Assim, ele parece sempre ter conhecimento sobre aquilo de que 
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trata, mesmo adotando certo distanciamento na forma de narrar. Há, ressaltamos, uma 

presença interessante do “nós”, em especial em algumas referências à cidade (“nossa Porto 

injustificavelmente Alegre”, “Porto Alegre é, ainda, no mês de janeiro, nossa melhor estação 

de veraneio”). Tal constatação, a nosso ver, reitera essa ligação do cronista com a cidade e 

com os leitores, uma vez que pontua bem o seu conhecimento sobre os ritmos, os problemas e 

as características de Porto Alegre, cidade que pertence tanto àquele que escreve quanto 

aqueles que o leem. É a marca do pertencimento e do testemunho. Nesse contexto em que o 

cronista sente-se em sintonia com as rotinas da cidade, há, constantemente, também, um 

posicionamento inquisidor sobre os problemas que aponta. Nos textos, Jotabê, direta ou mais 

sutilmente, faz referências aos problemas da capital e referencia as autoridades políticas. Para 

exemplificar, podemos citar os textos que tratam dos uniformes dos servidores e do trânsito, 

que fazem cobranças mais diretas aos governantes, ou sobre o veraneio, em que critica o 

preço dos hotéis e a falta de conforto. Esse posicionamento, como vimos, está ligado à função 

do cronista, que não deve apenas “anunciar ‘as novidades da semana’, mas analisá-las de 

forma crítica para que o leitor possa dominar seus contornos, culturalmente” (PEREIRA, 

2004, p. 105).  

 Notamos, também, por meio da anotação dos ganchos, que as crônicas de Jotabê 

guardam sempre uma proximidade com o factual que ora está bem marcada nos textos e ora 

mais diluída e disfarçada entre outros acontecimentos de maior destaque. Como já falamos 

antes, devido à coluna na Folha da Tarde, o cronista estava sempre em busca de 

acontecimentos nos jornais que lhe rendessem material para a escrita de De ontem para hoje. 

No caso da coluna do Correio do Povo, percebemos que, mesmo havendo uma periodicidade 

semanal, Jotabê ainda vale-se de notícias de jornais para a criação de seus textos. Há casos em 

que o foco da crônica é um acontecimento bem demarcado, como o caso do primeiro texto, 

sobre o macaco, ou na crônica sobre o Grenal. Em outros, o foco central da crônica não é uma 

notícia, mas hábitos, no sentido de ações que se rotinizaram ao longo do tempo. É o caso das 

crônicas sobre o veraneio, sobre suas memórias e sobre o trânsito, que tratam de padrões que 

se tornaram cotidianos (a ida ao litoral, os engarrafamentos) ou que deixaram de o ser (ceder 

lugar no bonde, etc.). Em ambos os casos, entretanto, sempre há, ao longo do texto, 

referências a acontecimentos que estão ou estiveram na imprensa e que, presume-se, são de 

conhecimento dos leitores. Um exemplo é a crônica que trata do Grenal (este o gancho mais 

forte), mas que traz, quase ao final, uma menção a uma notícia daquela semana (sobre o novo 

policiamento que seria implantado na Rua da Praia e arredores). Ou mesmo a crônica em que 
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rememora os “bons tempos”, no qual o cronista lembra sobre a falta de leite. Como nos 

aponta Sanseverino (2002) e já citamos antes, o humor, nesse sentido, funciona como 

importante instrumento para a ligação desses fatos diversos, que, no jornal, poderiam estar 

separados, mas, neste caso, coexistem dentro de uma mesma crônica. Assim, vemos que 

Jotabê guarda relação com o jornalismo em suas crônicas por meio da escolha dos seus temas, 

mas, como é perceptível, temos, ao mesmo tempo, uma subversão à lógica do campo, uma 

vez que esses acontecimentos, em certos casos, aparecem em segundo plano, entre outros 

fatos mais triviais, não recebendo o mesmo destaque que teriam em editorias específicas dos 

periódicos.  

 Na categoria personagens, percebemos, como já destacamos, uma prevalência dos 

acontecimentos em detrimento da personalização. Os indivíduos presentes nas crônicas 

destacam-se mais por aquilo que vivenciam ou realizam do que por suas características 

individuais. Assim, temos “os frequentadores da praça”, “os motoristas” e “os pedestres,” “os 

servidores”, “os vereadores”, etc. Conforme citamos antes, os textos de Jotabê têm como 

característica a presença constante da crítica, em especial aos setores administrativos do poder 

público, devido aos serviços que não estão funcionando corretamente. A partir disso, 

reparamos que a presença dos personagens está quase sempre diretamente associada ao 

caráter transgressor dos acontecimentos que o cronista relata, uma vez que essas figuras são 

ou causadoras ou vítimas dessa ordem que se rompe. Isso é perceptível, por exemplo, no caso 

dos servidores, que enfrentam problemas com seus uniformes, ou dos motoristas e pedestres, 

que sofrem com o trânsito congestionado de Porto Alegre. Assim sendo, a comicidade das 

diferenças, recurso humorístico usado pelo cronista, perpassa, diretamente, a ação dos 

personagens da narrativa, de modo que esses personagens corroboram os problemas 

apontados pelo cronista e tornam as situações problemáticas mais “palpáveis” aos leitores. “A 

função da crônica é aprofundar a notícia e deflagrar uma profunda visão das relações entre o 

fato e as pessoas” (SÁ, 1997, p. 56), o que parece concretizar-se nos textos que analisamos. 

Além disso, a opção por focar mais nos acontecimentos do que nas individualidades dos 

personagens funciona como mecanismo humorístico, uma vez que é a partir dos episódios que 

“depreenderemos o lado risível de cenas que se repetem no dia-a-dia, embora vividas por 

atores diferentes” (SÁ, 1997, p. 38).  

 Por fim, ao analisarmos a categoria locais, notamos que o cronista costuma, em alguns 

casos, não referenciar regiões específicas, mas a cidade como um todo. Nesses casos, essa 

Porto Alegre a qual ele faz menção caracteriza-se a partir de seus hábitos (o esvaziamento no 
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verão, a expectativa pelo Grenal) e de seus problemas (baixa qualidade dos serviços públicos 

municipais, trânsito). Notamos, entretanto, uma prevalência do Centro de Porto Alegre nas 

narrativas. A área central é representada pela Praça da Alfândega, pelos centros 

administrativos do município lá localizados, pelos estabelecimentos símbolos da região, como 

a Confeitaria Colombo, ou pelas ruas congestionadas. Esses locais, quando não estão citados 

literalmente no texto, fazem-se presentes por meio das referências que o cronista traz e que 

são compreensíveis a partir da análise do contexto da publicação. Essa região nos é 

apresentada como um local de agitação e de transformação, perceptível através da praça, que 

congrega uma multidão seja pelos cinemas ou por uma situação peculiar; dos bondes lotados, 

que param inúmeras vezes nas sinaleiras; do trânsito engarrafado, orquestrado pelo som das 

buzinas; dos prédios públicos, onde se encontram aqueles que deveriam solucionar tais 

problemas etc. A presença desses locais reitera o que constatamos por meio da análise 

contextual do período, onde se mostrou clara a importância do bairro Centro para a Porto 

Alegre dos anos 1950, uma década de um grande salto populacional e urbanístico. O 

crescimento da zona central garantiu não só um aumento no desenvolvimento comercial da 

região, como também tornou esses espaços importantes para a socialização da população e 

construção de hábitos de uma época.
17

 Jotabê, nesse contexto, parece estar em sintonia com a 

região, trazendo-a para seus textos de maneira clara ou, em outros casos, de maneira mais 

sutil, entranhada entre outras referências. Esse posicionamento reitera a colocação de Sá, que 

nos diz que “cada escritor sofrerá a influência do seu meio e, na condição de ‘prosador do 

cotidiano’, retratará o cotidiano da cidade em que ele vive” (SÁ, 1997, p. 76). No caso de 

Jotabê, nos parece que as menções ao Centro também reforçam essa região como “habitat” do 

cronista. Morador da Goethe, conforme informou a Folha da Tarde na ocasião de sua morte, 

Jotabê passava boa parte do tempo nas redações dos jornais da Caldas Junior, na Rádio 

Difusora Porto-Alegrense, na Rua dos Andradas, e, durante o governo de Antônio Brochado 

da Rocha, entre 1943 e 1945, na prefeitura, também na região central, onde desempenhava a 

atividade de oficial de gabinete.  

 A partir de todos esses elementos, e adotando como ponto norteador a definição 

proposta por Park, que nos diz que “a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e 

                                                             
17 Entre as décadas de 1930 e 1960, por exemplo, tornou-se popular o footing, prática de passear a pé e que 

caracterizava-se pelo encontro da sociedade local na Praça da Alfândega (PEDROSO, 2007. p. 66 apud 

CONEDERA, 2013, p. 94). Esses encontros eram sempre acompanhados pelas colunas sociais dos jornais, que 

destacam as senhoras que lá se mostravam. 
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tradições e dos sentimentos e dos costumes e atitudes organizados, inerentes a esses costumes 

e transmitidos por essa tradição” (PARK, 1973, p. 26), entendemos que o retrato de Porto 

Alegre apreensível a partir das crônicas de Jotabê é o da metrópole, da “cidade grande”. É um 

retrato que nos mostra o desenvolvimento urbano por meio dos hábitos e dos problemas de 

uma época, em que o processo de urbanização acelerava-se. O olhar do cronista sobre essa 

metrópole parece transitar entre o natural e o estranho: há momentos em que o jornalista 

constrói o texto a partir de um posicionamento em que parece estar habituado às mudanças 

pelas quais a cidade passa, narrando-as com certo conhecimento. Isso é constatável, por 

exemplo, na última crônica, em que trata dos problemas do tráfego, ou da crônica em que faz 

referência ao veraneio, no qual a cidade deixa de ser o lugar da multidão para tornar-se o local 

de descanso no mês de janeiro. Ao mesmo tempo, em especial na crônica em que recorda os 

anos passados, Jotabê parece um tanto inconformado com os rumos que o município tomara 

nas últimas décadas. Para ele, faz falta a cordialidade no transporte público, as festas sem 

colunismo social, o cinema sem o som estereofônico (sistema de áudio que foi implementado 

comercialmente na década de 1950, substituindo o sistema monoaural) e sem as filas. Em 

ambos os casos, entretanto, esses posicionamentos, ainda que demonstrem certa resistência a 

algumas mudanças, nos apresentam o olhar de alguém que enxerga o tempo presente como o 

tempo da transformação e de rupturas em direção ao novo e ao moderno.  

A partir dessas características, acreditamos que a visão do cronista sobre esses novos 

tempos tendem ao pessimismo. Em suas crônicas, a partir de nossas análises, nota-se que a 

capital é vista sob o viés da transgressão das normas, das falhas. Porto Alegre apresenta-se 

como um bom local quando está fora do seu ritmo habitual, no verão, ou no passado, em suas 

memórias. O uso do humor, uma das principais características de sua escrita, manifestado 

principalmente pela hipérbole, pelo absurdo e pela ironia, nesse contexto, faz com que essa 

visão negativa torne-se mais leve aos leitores.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Realizamos, neste trabalho, um percurso teórico e analítico a fim de entendermos 

quais elementos Jotabê utiliza para construir uma perspectiva sobre a cidade de Porto Alegre. 

Iniciamos traçando as relações existentes entre os principais eixos conceituais que sustentam 

esta pesquisa: a crônica, o jornalismo e a cidade.  

O passo seguinte consistiu na reconstituição histórica e biográfica de Jotabê, cronista 

autor dos textos que analisamos. Conseguimos traçar um perfil deste jornalista e advogado 

que passou boa parte de sua vida vinculado aos jornais da Caldas Junior, elencando os 

principais acontecimentos pessoais e profissionais de sua trajetória. Tal procedimento garantiu 

a reunião, pela primeira vez, das informações desse profissional, que teve papel importante no 

cenário jornalístico gaúcho dos anos 1950. Orador da primeira turma de jornalismo da 

PUCRS, João Bergmann trabalhou como repórter, como locutor, mas foi como cronista que 

tornou-se popular e virou Jotabê, o “cronista de Porto Alegre”. Alimentou por seis anos, de 

1954 até 1960, a coluna De ontem para hoje, na Folha da Tarde, onde, por meio 

principalmente do humor, manteve um público fiel que encontrava em seus textos uma nova 

perspectiva sobre os principais fatos do dia, intercalados pelas expressões “Entrementes”, 

“Concomitantemente”, “Quase ao mesmo tempo”, entre outras. De 1955 a 1959, o cronista 

também teve espaço no Correio do Povo, no qual alimentava uma sessão dominical, O 

domingo é meu, que aqui estudamos. Por meio de pesquisa histórica, também destacamos, 

neste segundo capítulo, os principais acontecimentos ocorridos naquela década e que tiveram 

consequências importantes especialmente para a imprensa.  

 No último capítulo, explanamos as principais características da análise de conteúdo, 

seguindo as definições de Bardin (1977), e procedemos à leitura individual de cada uma das 

seis crônicas que selecionamos para esta pesquisa. Os textos versavam, respectivamente, 

sobre um alvoroço na Praça da Alfândega provocado pela fuga de um macaco para as árvores 

do local, a baixa qualidade dos uniformes e dos serviços providos pela prefeitura municipal, o 

esvaziamento da cidade durante o veraneio, as lembranças de tempos e de hábitos antigos, o 

Grenal e, finalmente, o trânsito da capital. Anotamos, em cada um dos textos, os personagens, 

os locais, os ganchos, a voz pessoal e os elementos referentes ao humor presentes na 

narrativa. A partir disso, fizemos uma apreciação das principais tendências adotadas por 

Jotabê em seus escritos e, ao final, sugerimos qual a perspectiva da cidade apreendida a partir 
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dos textos do cronista. Entendemos que ele sustenta certo negativismo sobre a Porto Alegre 

daquela época ao mencioná-la sempre a partir de seus problemas. Há críticas à falta de 

estrutura básica da cidade, à falta de água, ao transporte público, à falta de leite ou ao 

aumento do preço do produto, à postura de vereadores e prefeitos. A cidade é um bom lugar 

no passado e no verão, apenas. Notamos, ainda, o olhar político sobre a cidade, uma vez que, 

de um modo ou de outro, todas as situações e os problemas descritos acabam por ter relação 

com alguma instância administrativa.  

Além disso, a partir da maneira como o cronista-narrador coloca-se no texto e do 

modo como se relaciona com os acontecimentos que relata, acreditamos que ele constrói uma 

imagem da capital enquanto metrópole, como uma grande cidade que ruma em direção à 

modernidade e que enfrenta problemas típicos desse movimento. O cronista apresenta um 

posicionamento de estranhamento e, ao mesmo tempo, de pertencimento a esse novo tempo, o 

que nos parece apropriado, haja vista que os anos 1950 representam um verdadeiro salto de 

Porto Alegre em direção à urbanização e a modernização. O olhar do cronista é o olhar de 

alguém que enxerga a transformação, a entende, mas também a critica, com certa 

inconformidade. E o humor, característica marcante do texto de Jotabê, assume, nesse 

contexto, papel importante por tornar esse “negativismo” mais sutil. Praticamente todas as 

reclamações e críticas estão apoiadas em recursos como a hiperbolização, a paródia, a ironia 

ou a comicidade das diferenças, conforme as definições de Propp (1992), o que as permitem 

cumprir suas funções sem tornar “pesada” a leitura.  

 Acreditamos, assim, que, ainda que incipiente, este trabalho ajuda na recuperação 

histórica de um personagem que foi praticamente apagado dos registros de nossa imprensa. 

João Bergmann, o nosso Jotabê, teve uma carreira breve, mas significativa, e sua atuação 

junto à Folha da Tarde, ao Correio do Povo ou mesmo junto à Rádio Difusora, que aqui 

começa a ser aclarada, ainda pode ser muito estudada e aprofundada por futuras pesquisas.  

Ademais, também cremos que este estudo contribui para reforçar a importância de pensarmos 

a vinculação da imprensa com o espaço que a rodeia. O discurso construído sobre os locais, os 

atores e as histórias de uma determinada cidade e veiculado na imprensa tem a capacidade de 

colocar novos sentidos e novas reflexões em circulação nesse ambiente. Pensar e questionar 

mais aprofundadamente esse processo e essas relações são, portanto, uma necessidade 

permanente.  
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ANEXOS 

TEXTOS COMPLETOS DAS SEIS COLUNAS ANALISADAS 

 

Texto 1: O macaco e a praça (27 de novembro de 1955)  

 

“Era quinta-feira de tarde, e como já estava começando a ficar muito quente, e a 

atmosfera, por estas e outras, mostrava-se bastante carregada, a velha Praça da Alfândega 

virou oásis entre dois pedaços insolados e desertos da rua da Praia.  

  Foi então que vi toda aquela gente, reunida em torno da paineira, pacificamente e sem 

armas, olhando, atentamente, lá para cima, com o mesmo ar angustiado de quem procura 

discos voadores sob orientação de alguns indivíduos de vista geralmente aguda, os quais 

dirigem, a dedo, os olhares curiosos para um pontinho qualquer, que o paciente não vê, mas 

acaba confessando, timidamente, que viu, para evitar maiores dissabores e, às vezes, perigosas 

lesões oculares. Realmente, já se registraram casos bastante lamentáveis de vasamento de 

olhos, durante essa busca aflita, pois o cicerone, no afan de fornecer a sua vítima uma visão 

perfeita do disco, depois de apontar baldadamente para o local onde a coisa se encontra, tenta, 

não raro, traçar uma linha imaginária que, partindo do olho do observador, vá encontrar o 

corpo estranho, no espaço. E é nessa delicada operação que, frequentemente, movido pelo 

entusiasmo do momento, o prestimoso discotecário mete, inadvertidamente, o dedo indicador 

no local originalmente destinado ao globo ocular do curioso, o que pode provocar um certo 

estrabismo incipiente ou, mesmo, agudo.  

 O problema, entretanto, como logo se divulgou, revestia-se de maior gravidade. Os 

primeiros comunicados oficiosos informavam que naquela árvore, por entre os galhos mais 

altos e ocultos, havia um macaco fujão. E os comentários eram bastante desencontrados, 

embora altamente alarmantes. Um cavalheiro de meia idade, com sotaque de antigo caçador 

de feras nas selvas da África, explicava, numa roda, que o bicho fora adquirido, ali mesmo, 

por um sujeito não identificado e que, depois de morder capciosamente - como fez questão de 

frisar – o fura-bolos de seu novo dono, despencou-se – como repetiu frequentemente – árvore 

acima onde ainda se encontrava, lá naquele galho, o que, infelizmente, não tive oportunidade 

de constatar. Em outros círculos, geralmente bem informados a respeito de fuga de macacos 

na Praça da Alfândega, assegurava-se que o fugitivo não chegara a ser vendido. Quanto à 

segunda parte, entretanto, aceitava-se, sem maiores discrepâncias, a versão do cavalheiro 
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acima referido, o que reduzia, em muito, as possibilidades de maiores debates em torno do 

assunto, especialmente porque a preocupação dominante era a de encontrar uma solução de 

emergência, porém honrosa, para apear o macaco de seu galho. Um gaiato lembrou que o 

recurso era chamar o gen. Lott, que está com larga prática no assunto, mas como se tratava de 

coisa realmente séria, ninguém lhe prestou maior atenção, pelo que o engraçadinho retirou-se, 

logo depois, visivelmente vexado. A ideia, embora acolhida, a princípio, com certa simpatia, 

teve, em seguida, de ser abandonada, por absoluta falta de executores.  

 Concordou-se, então, que o remédio legal seria chamar uma prontidão do Corpo de 

Bombeiros, com escada e tudo, o que foi feito, incontinenti, sob olhar vigilante do macaco, 

impedido de descer da árvore, completamente sitiada por populares. [trecho ilegível nos 

jornais] já  os bombeiros haviam chegado, com grande aparato, e encostado uma escada na 

paineira. Um deles subiu até o galho onde se encontrava o macaco, mas este pulou para outro, 

no que não foi acompanhado pelo bravo soldado do fogo, que, em seguida, resolveu descer da 

árvore, sem nenhum macaco, com grave prejuízo para a pequena multidão, que esperava cá 

em baixo o desfecho da tragédia. Após ligeira confabulação, a escada foi recolhida, os 

bombeiros deram por encerrada a sua perigosa missão, reembarcaram no carro e partiram, rua 

afora, tocando, doidamente, a sirene.  

 A esta altura dos acontecimentos, percebeu-se, claramente, que o símio estava, apenas, 

tentando ganhar tempo, à espera da decretação do estado de sítio para, valendo-se da 

supressão do direito de reunião, denunciar-nos, a todos, por estarmos ali reunidos ilegalmente, 

com grande perigo para a paz, o sossego e a paz do regime. Em face do que, muitos cidadãos 

começaram a afastar-se, prudentemente, do local das ocorrências, pretextando fortes dores no 

pescoço, em consequência da prolongada observação aérea, e, assim, lamentavelmente, fiquei 

sem saber o que aconteceu depois disso.”.  

 
Texto 2: O uniforme dos servidores (04 de dezembro de 1955) 

 

“Embora leal e, até certo ponto, valerosa, essa nossa Porto injustificavelmente Alegre 

é hoje uma cidade não apenas em estado de sítio como, e principalmente, em estado 

lamentável. Na sua Prefeitura, com exceção dos impostos, dos vencimentos de alguns 

funcionários, dos subsídios dos novos vereadores e dos proventos de muitos aposentados, 

tudo continua encolhendo, assustadoramente. Desde as verbas para obras inadiáveis, até o 
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tempo de serviço para a aposentadoria de servidores de grau universitário; da saudosa água 

potável ao fardamento de brim dos seus contínuos e serventes, um triste episódio que, além de 

outras consequências menores, colocou a mostra várias pernas burocraticamente tortas e 

funcionalmente cabeludas.  

O caso, como tereis lido no jornal, originou-se em uma encomenda, feita após o gasto 

regulamentar de vários quilos de papel timbrado com as armas e o barões assinalados do 

Município e arredores, reuniões de comissão de estudo, pareceres técnicos e científicos, 

minutas e contra-minutas, vistos, apróvos, de acordos, nada a opores, salvo melhores juízos, 

intima-se, cumpra-se, e outros despachos meramente interlocutórios, de vários fardamentos de 

brim, pré-lavado, pré-encolhido e pré-desbotado, para o uso garboso de serventes e contínuos 

do Governo Municipal. Tomadas as medidas cabíveis, não só do tórax como das demais 

partes interessadas na perfeita confecção do uniforme, feitas as provas regimentais e entregue, 

finalmente, a encomenda, para ser paga no exercício de 1959, o pessoal passou a usar com 

grande sucesso o novo traje, dentro do qual não poucos chegaram a sentir-se como 

verdadeiros belos brumeis do Paço citadino. Mas como a alegria do contínuo nem sempre é 

contínua, a desses durou só até o momento trágico da primeira lavagem, porque do tanque à 

mesa de passar sobrou muito pouco fardamento.  

O uniforme de um servente de tamanho médio, por exemplo, encolheu tanto que foi, 

imediatamente, classificado como roupinha para criança de 4 a 5 anos. Um contínuo do 

Gabinete do Prefeito que conseguira, com o auxílio de diversos vizinhos, meter-se dentro das 

sobras de seu fardamento sofreu, logo após a refeição, a perda violenta de vários botões da 

zona abdominal, um dos quais, quebrando a vidraça da sala da frente, foi atingir a cabeça de 

um pobre transeunte que passava inadvertidamente pelo local, abotoando-o ali mesmo. Outro 

servidor, lotado na Diretoria de Obras, conseguiu chegar aos pulos até sua repartição, onde 

teve de passar o dia inteiro de pé, completamente impossibilitado de sentar-se, devido à 

grande retração dos fundilhos. Também o fardamento de um dos ascensoristas do Edifício 

novo da Prefeitura subiu de tal maneira que o coitado só atendia do 3º andar para cima.  

Fato bastante doloroso aconteceu, ainda, com um infeliz extra-numerário mensalista 

no dia mesmo em que ele estreava o seu novo fardamento. Tendo ido ao Correio para 

despachar a correspondência, foi surpreendido, na volta, por uma forte chuvarada, que 

determinou o instantâneo encolhimento de seu brim. Populares que testemunharam a triste 

ocorrência, declaram que o inditoso servidor municipal ainda procurou apurar o passo, para 
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fugir à chuva, mas já era tarde. Pouco depois, caía inteiramente duro no chão, já de “shorts” e 

casaquinho de mangas curtas. Os bolsos da sua roupa viraram todos bolsinhos de níqueis e 

uma nota que quinhentos cruzeiros que a vítima trazia num deles ficou reduzida a uma 

simples passagem da Carris, dessas que valem, apenas, para linhas de bondes de 50 centavos. 

De acordo com o laudo dos médicos legistas, a “causa mortis” foi afogamento em pouco brim.  

Todos esses acontecimentos, como não poderia deixar de ser, impressionaram, 

vivamente, o meu amigo Martim Aranha que, à frente do Executivo Municipal, está pagando, 

a vista, os seus mais caros pecados. Segundo se divulga, está ele disposto a agir, com energia, 

sem meias medidas: ou a firma fornecedora espicha os uniformes ou trata de encolher, 

também, o atual conteúdo dos mesmos. Porque, na realidade, a coisa não é brincadeira; é brim 

caroá. Dos piores, como se vê.”  

 

Texto 3: o verão (29 de janeiro de 1956) 

 

“De um modo geral, para aqueles que ainda não conseguiram sair da cidade, a fim de 

cumprirem, religiosamente, o ritual que cerca os veraneios absolutamente obrigatórios, cujo 

objetivo principal, na maioria de nossas confortáveis estâncias balneárias ou climáticas, 

parece ser o de revigorar os encantos de nossa própria casa, o tempo tem se mostrado bastante 

compreensivo e, até certo ponto, amigo. Houve mesmo um período deste janeiro, que está se 

liquefazendo sobre nós, no qual se adquiriu a plena certeza de que o inverno resolvera passar 

o verão no Rio Grande. Mas, logo desistiu, não apenas em face do preço dos hotéis, como, e 

principalmente, devido à falta de conforto. Em Porto Alegre, segundo as estatísticas mais 

recentes, ainda não se verificou nenhum caso de derretimento e a maior parte dos transeuntes 

que cruzam as ruas, envergonhados por não terem ido, ainda, para fora, apresentam aquele ar 

fresco de quem acaba de sair da geladeira, e é servido com desodorante de clorofila e talco 

Ross. As raras bagas de suor que aparecem em praça são disputadíssimas pelos maridos que 

mantêm, cruelmente, as suas mulheres invernando na praia, ou na serra, para remetê-las num 

vidrinho, à família geralmente enlutada, a fim de que esta se aperceba do alto calor reinante 

na cidade e desista, temerosa de um ataque familiar de insolação, da transloucada ideia de 

regressar pelo primeiro portador. Em compensação, as notícias trazidas pelos retirantes de 

veraneio são as mais desoladoras possíveis, a começar pelo tom de pele, de um branco 

azulado desses que só se adquirem em escritórios fechados, após um ano inteiro de trabalho à 

base de luz fluorescente. Uma família que emigrou, há pouco, das praias, em pau de arara 
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particular, refere que conseguiu tomar, apenas, quatro banhos de chuva, dois do qual no 

banheiro do hotel, após longas horas de espera na fila correspondente. Outra, procedente da 

zona da serra, igualmente flagelada, informa que após de vários dias de enervante espera, 

quando conseguira lobrigar o sol, no filme colorido que passara no cinema local, viu 

interrompida a projeção, graças a um corte inoportuno, motivo pelo qual voltou inteiramente 

mofada, do pai ao filho mais moço. Um amigo, que possui casa na praia, queixou-se, 

notadamente, do problema das empregadas, pois, já no caminho, perdeu a cozinheira que 

levava daqui, tragada pela areia movediça de um dos córregos da praia, ao tentar, 

impensadamente, atender a um prosaico apelo da natureza. Uma segunda, obtida por 

empréstimo dos herdeiros de uma família totalmente erosada pelas chuvas, teve de ser 

devolvida aos seus legítimos donos, pois se tornava tão úmida que aguava toda a comida, de 

sorte que a mesma já estava sendo servida em bules e bebida em xícaras. Muitas outras foram 

experimentadas, mas todas acabaram sendo despedidas, sem aviso-prévio, ao apresentarem 

cabos de guarda-chuva à milanesa, mangas de impermeável recheadas ou galochas ao molho 

pardo, pelo que meu amigo resolveu voltar, tomando, porém, a elogiável precaução de deixar 

a família na praia, pois quem trabalha o ano inteiro e precisa, mesmo, descansar é ele. E do 

jeito como estão se pondo as coisas, Porto Alegre é, ainda, no mês de janeiro, a nossa melhor 

estação de veraneio.”  

 

Texto 4: as memórias (17 de junho de 1956) 

 

“Até havia bem pouco, éramos um grupo de jovens, falando sobre coisas moças, 

olhando para o futuro, mal nos detendo no presente, que nem era bem nosso, porque a geração 

imediatamente anterior hesitava, ainda, prudentemente, em ceder-nos passo.  

 Mas, de repente, surpreendi-me evocando “aqueles bons tempos”. Vocês se lembram 

da Exposição Farroupilha, e do Café Colombo, com amendoim torrado e com música, a qual 

só depois eu vim saber que era do Paulo Coelho, mas aí já era tarde, da inauguração do 

Imperial, do bife do “Suiça”, das festinhas de 15 anos, todas familiares e severamente 

policiadas pelas mamães vigilantes, e sem crônica social, do bonde da meia-noite e cinco, da 

velha Difusora com a Hora do Ouvinte e com o Solar dos Alvarenga, quando novela 

radiofônica ainda nem era praga, da rodinha de pôquer, dos 300 mil réis por mês? Vocês se 

lembram do leite?  
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 E quando veio o cinema sonoro, não era som estereofônico, mas a gente achava ótimo, 

porque, se o artista batia na porta, ouvia-se, direitinho, o póc, póc que ele fazia, embora, às 

vezes, a coisa não combinasse muito bem e lá vinha o póc, póc, póc atrasado, na hora do beijo 

ou quando o galã abandonado batia com as mãos na cabeça, para demonstrar toda a sua dor, o 

que estragava, em parte, a alegria que nos proporcionavam as tragédias mais pungentes. Logo 

depois apareceu o cinema falado, era só o que faltava, aquele pessoal todo com batatas 

quentes na boca e a plateia aprendendo a dizer aí love iu, kis-mi e gud-bai, o Buster Keaton, O 

Gordo e o Magro, Greta Garbo, John Barrymore, Richard Barthelmess, Tom Mix, Buck 

Jones, Al Johnson, Ruby Keeler, Alice Faye, Jean Harlow, o intervalo e via as balas. Mas não 

se fazia fila na entrada.  

 O bonde custava 300 réis com direito a sentar, e ainda nos chamavam de ilustre 

passageiro, ao mandar-nos ver o belo tipo faceiro que sempre tínhamos a nosso lado e, no 

entanto, acreditávamos, quase morrera da bronquite; salvára-o o Rhum Creosotado. Uma ou 

outra vez, acontecia de encher o bonde e entrar uma senhora: aí os cavalheiros sentados 

cediam, galantemente, o seu lugar, a senhora aceitava e agradecia, com o seu melhor sorriso, 

uma coisa que ainda se usava em bondes. E quando o condutor avisava: tem lugar no 

corredor, ia se ver e tinha, mesmo.  

 Era bom ligar o rádio e ouvir o Orlando Silva soluçar, perdidamente, pela Rosa, a 

qual, segundo informava o cantor, fora por Deus esculturada e formada com o ardor da alma 

da mais linda flor de mais ativo olor que na vida é preferido pelo beija-flor, mas ninguém 

achava que ela era perfumada demais. Em seguida, o pobre confessava: Se Deus me fora tão 

clemente aqui neste ambiente de luz formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração, 

junto ao meu, lanceado, pregado e crucificado sobre a rósea cruz do arfante peito teu, o que 

pode parecer um tanto vago, embora todos estivessem de acordo em que era bonito. Deus 

Nosso Senhor era frequentemente citado no decorrer da valsa e Rosa apresentava-se ora como 

uma estátua magistral – oh! alma perenal -, ora como láctea estrela, pelo que o seresteiro, 

hoje, para consegui-la teria de suspender a cantoria e entrar na fila, de garrafa na mão. Rosa, 

como estareis lembrados, era, também, entre outras coisas menos dignas de registro, de Deus 

a criação que em todo o coração sepultava o amor, o riso, a fé e a dor, em sândalos olentes, 

cheios de rubor, mãe da realeza e tudo enfim que tinha de belo e todo o resplendor da santa 

natureza, de onde justifica-se, plenamente, o pranto do Sr. Silva: “oh! flor, meu peito não 

resiste. Oh!, meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor, que mais me faz penar em 

esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar, aos pés do onipotente em preces 
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comovente em dor, e receber a unção da tua gratidão. Depois de remir meus desejos em 

nuvens de beijos, hei de te envolver até meu padecer de todo o fenecer.”  

Bons tempos, realmente, eram aqueles. Dito o que, sinto-me cada vez mais velho. 

Irretratavelmente velho, como vedes.”  

 

Texto 5: o Grenal (01 de dezembro de 1957)  

 

“A semana que passou, embora custasse, foi inteiramente dedicada ao football. Os dias 

estavam sendo contados de trás para diante, agora faltam 4, faltam 3, e se alguém quisesse 

marcar uma conferência importante para sábado, por exemplo, bastaria aprazar a coisa para a 

véspera do Gre-Nal. O interlocutor ficava, logo, sabendo o dia certo, e o mais provável é que 

a importante conferência terminasse versando sobre o sistema defensivo gremista e sobre esse 

ataque tele-guiado do Internacional.  

 De acordo com informações colhidas no serviço de estatística do DES, os consultórios 

médicos e postos de saúde estiveram, sempre, cheios de clientes, 80% dos quais interessados 

em submeter-se a severo tratamento preventivo contra infartos do miocárdio, comoções 

cerebrais e doenças nervosas, em geral. Os 20% restantes já se encontravam atacados por 

alguma dessas doenças, sendo desesperador o seu estado.  

 Na realidade, a coisa foi de matar. Primeiro, aquela formação da linha colorada, a 

fazer goals como quem marca chiclete balão, e o Grêmio sem saber, sequer, se Figueró em 

condições de jogar. Depois, veio aquele choque tremendo do Beiço. Milhares de colorados 

ficaram com o beiço caído diante do inesperado reforço da defesa gremista. Era mais um 

tijolo para o sólido muro defensivo do Grêmio, ou melhor: um tijolaço: no treino ele chutou 

um tiro livre, de longe, e furou as redes.  

 Aí, os colorados precisavam, urgentemente, fazer alguma coisa. Foram lá no Olímpico 

e “amarraram” todo o team do Grêmio, mediante um despacho completo, com milho 

pururuca, charutinhos, batatas cozidas, algodão embebido em cachaça, nomes de jogadores 

escritos em cruz: uma “amarração” daquelas da turma ficar grudada no chão, sem coragem, 

sequer, de rebater a bola enquanto os vermelhos vão fazendo goals em cima de goals.  
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 Por sorte, os do Grêmio não acreditam em bruxas, até porque usam galhos de arruda 

macho atrás da orelha, figas de guiné penduradas no pescoço e breves contra mau olhado 

cosidos pelo lado de dentro da camiseta.  

 Mas a tensão continuou. Não se faz mais nada na cidade. Como antecipei, pela Folha, 

o aumento do preço do leite foi adiado para depois do jogo, quando o impacto não será tão 

grande: milhares de torcedores de um ou de outro bando passarão a tirar leite de vaca morta.  

 A polícia ameaça iniciar uma severa campanha contra a vadiagem no centro da cidade, 

mas fixa o seu início para depois do Gre-Nal. Quem é que pode trabalhar antes de saber o 

resultado do jogo?  

 O Secretário de Educação demitiu-se de seu cargo, para poder torcer, se necessário 

sem educação, pelo seu team favorito. Reassumirá após o Gre-Nal.  

 Esse vosso cronista dominical também.” 

 

Texto 6: o trânsito (do livro “Crônicas de Jotabê”, de 1964)  

 

“Embora esta seção não nutra nenhum interesse particular pelo assunto, pois costuma 

sair apenas aos domingos, quando o movimento de veículos que demandam o centro da 

cidade é bastante reduzido, resolvemos, hoje, a pedido de diversas famílias e algumas 

empresas de transporte coletivo, meter ambas as mãos no problema do trânsito em Porto 

Alegre, oferecendo, absolutamente grátis, às autoridades no geral, competentes, o resultado de 

nossos largos estudos sobre o assunto, à guisa de subsídios para o andamento de uma fórmula 

altamente capaz de dar uma saída honrosa para o impasse do estacionamento do tráfego na 

cidade.  

Conforme consegui apurar, através de um inquérito de opinião pública, o 

congestionamento do tráfego se verifica, a determinadas horas do dia, em consequência do 

excesso de veículos que demandam, ao mesmo tempo, o centro da cidade. Impõem-se, por 

isso, desde logo, um severo racionamento, colocando-se agentes fardados em todas as bocas 

de rua, com ordens terminantes para não deixarem passar mais de seis carros por minuto, 

exceto quando se tratar de automóveis oficiais, conduzindo crianças oficiais para o colégio.  
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Por outro lado, considerando que grande parte da dificuldade do trânsito decorre do 

tráfego moroso dos bondes que vão parando, como cachorro, em cada poste que encontram, 

para pingar passageiros, é forçoso adotar-se uma das seguintes soluções, drásticas, mas 

absolutamente necessárias: a) proibir-se a parada de bondes no perímetro urbano, de vez que 

não mais se justifica esse costume obsoleto, a que ainda se apegam os passageiros de nossos 

transportes coletivos, de só descerem do veículo quando este já não se encontra em 

movimento, ou, b) fazer com que os bondes e ônibus, nas horas em que o tráfego converge 

para o centro, só viagem para os fins de linha, com o que resolveria, também, o problema dos 

transportes, pois, como todos sabem, nessas ocasiões, os veículos que vão do centro para os 

arrabaldes trafegam quase vazios, de onde evitar-se o ensardinhamento.  

Uma outra ideia que nos ocorreu, essa para solucionar o engarrafamento instalado na 

Cristovão Colombo e na Alberto Bins, é a de fazer com que os carros que demandam o centro, 

por aquelas artérias, passem a fazê-lo, obrigatoriamente, pela Avenida Independência. 

Confessamos que a solução é parcial, pois esta última via já sofre de pressão arterial. Mas, 

como o tráfego ficaria grandemente desafogado naquelas duas primeiras ruas, isso permitiria 

que se transferisse, para lá, o trânsito que atualmente é feito pela Independência, resolvendo-

se, assim, em definitivo, o problema.  

Observadores dignos de todo o crédito, informam que nos cruzamentos onde existe 

sinaleira, o tráfego interrompe-se, congestionando-se, sempre que acende a luz vermelha. 

Como solução de emergência para esse inconveniente, caso exista a verba necessária, seria 

indicado substituírem-se as lâmpadas vermelhas por outras, de cor verde, com o que evitariam 

essas frequentes e irritantes interrupções da corrente circulatória.  

Outra providência, a nosso ver inadiável, para a completa normalização do tráfego, em 

Porto Alegre, é a de aumentar o número de agentes de trânsito encarregados de cuidar para 

que ninguém do povo estacione nos “privativos” dos senhores vereadores da Vereança 

Municipal, ao lado do edifício da Prefeitura. Há dois dias que essa tarefa está entregue apenas 

a dois guardas, os quais, muitas vezes, não têm, sequer, tempo para conversar direito.  

Acreditamos, igualmente, que uma fiscalização mais efetiva, no sentido de evitar o 

estacionamento de veículos em fila tripla, viria contribuir, em muito, para melhorar as 

condições do nosso trânsito. Há motoristas inconscientes que estacionam seus carros na 

terceira fila, impedindo, assim, a saída dos que estacionaram, corretamente, em fila dupla.  
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Grande parte da culpa da situação a que chegou, e parou, o nosso trânsito, cabe, 

desenganadamente, aos pedestres que, a cada momento, insistem em atravessar as ruas, de 

uma calçada para outra. O atropelamento de um ou mais transeuntes, como é fácil imaginar, 

traz graves inconvenientes para o escoamento normal dos veículos, pois nem todos os carros 

estão com os seus amortecedores em boas condições, tendo, por isso, que diminuir a marcha 

para passar por cima da vítima.  

Uma queixa que se ouve com frequência, mas a nosso ver improcedente, é a de 

motoristas que alegam ficar trancados em determinada rua, sem poder ir nem para frente, nem 

para trás. Ora, se eles quisessem, mesmo, ir para trás, não deveriam ter entrado contra a mão. 

São essas atitudes impensadas que contribuem para dificultar o trânsito normal.  

Finalmente, o que nos parece indispensável, em qualquer caso, é a intensificação do 

uso imoderado da buzina, nesses momentos de congestão. Essa prática, além de dar muito 

mais vida à cidade, tem, ainda, a vantagem moral de abafar os nomes feios dirigidos pelos 

motoristas que se encontram no fundo da garrafa contra os que estão parados no gargalo, e 

vice-versa.”  

 


