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Apresentação

Um personagem sem cerimônia

Alvaro Costa e Silva

Ele era um menino de Copacabana. Nascido e criado na 
ampla casa com jardim e quintal da Leopoldo Miguez, esquina 
com Barão de Ipanema, Sérgio Porto, o futuro Stanislaw Ponte 
Preta, tinha dois grandes divertimentos. O preferido era jogar 
botão. Tinha diversos times, mas o seu do coração era o Flumi-
nense, com Hércules, Carreiro e Russo entre os titulares. Trans-
mitia as jogadas imitando os mais famosos locutores esportivos 
de época, Oduvaldo Cozzi e Ary Barroso. Este, na vida adulta, se 
tornaria um de seus companheiros de boemia vespertina em uis-
querias da Esplanada do Castelo como Pardellas e Villarino.

A outra atividade era ler. Monteiro Lobato como rito de 
iniciação e, depois que pegou o jeito, Machado de Assis e Eça de 
Queirós. Seu irmão Marcello deixou um depoimento sobre a 
predileção de Sérgio pela leitura: “Lembro-me bem dele deitado 
na cama, rindo com as histórias de O primo Basílio e O crime do 
padre Amaro”. O curioso é que Machado e Eça, autores com o 
dom do humor, foram ambos reformadores da língua literária 
portuguesa, modernizando-a. Assim como Sérgio Porto, sobretu-
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sas, muitas das quais se incorporaram à fala carioca, se antes já 
não fizessem parte dela. Para mostrar a passagem do tempo: “Van-
ja vai, Vanja vem…”, referência à atriz Vanja Orico, famosa na 
década de 1950 por cantar o xaxado “Mulher rendeira” no filme 
O cangaceiro, de Lima Barreto. 

Nunca escrevia “por aí”, sempre “pelaí”. O pronome “cujo” 
às vezes aparecia jogado sem função numa frase, como se fosse 
uma vírgula mal colocada. Era uma maneira de debochar da 
linguagem pomposa, das afirmações de autoridade e, de lambu-
jem, gozar os colunistas sociais que viviam castigando a língua. 
Nutria carinho especial por Ibrahim Sued. Donde o leitor não se 
espantava ao ler um período com erros crassos de português: “Uma 
coisa que já ouvi em meu louvor foi a afirmativa de que bolei a 
lista das certinhas. Isso é menas verdade”. A provocação tinha 
endereço certo.

Cunhou frases com o poder dos ditos populares, máximas 
que ele atribuía à filosofia da personagem Tia Zulmira: “Entre 
as três coisas melhores da vida, comer está em segundo e dormir 
em terceiro”; “O amor é eterno, nós é que estamos sempre a 
transferi-lo para outra repartição; “Nem todo crioulo dançando 
é folclore”; “O diabo não frequenta os inferninhos de Copacaba-
na com medo de ficar desmoralizado”; “Imbecil não tem tédio”; 
“Mulher enigmática às vezes é pouca gramática”; “Mais duro do 
que nádega de estátua”; “Mais feio que mudança de pobre”; “Mais 
inchada do que cabeça de botafoguense”; “Mais por fora do que 
umbigo de vedete”. 

Nem sempre foi assim tão desconcertante. Em seu início na 
imprensa, assinando com o nome da carteira de identidade, foi 
influenciado por Álvaro Moreyra, autor de As amargas, não… e 
expoente de uma geração anterior de escritores. Sérgio não só 
conviveu como se tornou amigo do velho Alvinho, que aparece 
como personagem em algumas crônicas. Em livros como O ho-

do enquanto adotou o estilo de Stanislaw, uma maneira de escre-
ver que ele próprio classificou como “lírico-espinafrativa”. 

Sem concessões à mediocridade, Sérgio Porto se punha ao 
lado do leitor. Ao assumir a “persona” de Stanislaw Ponte Preta 
batucando numa Remington portátil, despia-se (na verdade, ele 
escrevia só de cueca) de qualquer tipo de afetação ou beletrismo, 
tentando reproduzir a fala coloquial das conversas de rua. Como 
definiu um de seus biógrafos, o jornalista Renato Sérgio — autor 
do livro Dupla exposição: Stanislaw Sérgio Ponte Porto Preta —, 
ele “veio para nos divertir, divertindo-se”. 

O detalhe era o fino acabamento dos textos que, como tudo 
que parece fácil e espontâneo, é difícil de alcançar. Em algumas 
das histórias tiradas do cotidiano, criava uma expectativa até o 
desfecho inesperado, o qual só acontecia na última linha — téc-
nica usada pelos melhores contistas clássicos americanos, como 
O. Henry, não por acaso também humorista. Em outras ocasiões, 
distribuía ao longo do texto uma série de pistas falsas, com a in-
tenção de desfazer o sentido de uma palavra ou de subverter 
determinada situação. A herança de Machado de Assis se mani-
festava no diálogo entre narrador e leitor, em clima de intimida-
de não forçada.

O crítico Raimundo Magalhães Júnior notou o meio do ca-
minho de Stanislaw Ponte Preta entre a considerada escrita cor-
reta e a oralidade, e a dimensão de sua abrangência como escritor: 
“Sem cerimônia com a sintaxe ou a gramática, escrevia intencio-
nalmente errado para não deixar de ser pitoresco, usando com 
naturalidade expressões de irritar gramáticos sisudos. Assim con-
seguiu aquilo que Mário de Andrade tentou fazer mas não fez: 
aproximar-se de uma grande massa de leitores”.

Sem se importar com manuais de redação ou consultores da 
norma culta, escrevia sem pudor que fulano “namorava ela” — e 
ai do revisor se resolvesse consertar. Espalhou expressões delicio-
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Zona Norte, respectivamente, como se o único escritor quisesse 
reunir uma cidade já “partida” nos anos 1960.

Um dia conhecida como “Suíça suburbana”, a Boca do Ma-
to ficava no sopé do morro dos Pretos Forros. Engolido pela es-
peculação imobiliária, o pequeno bairro praticamente desapare-
ceu, virando o que os corretores de imóveis chamam de “o 
grande Méier”. Ali se escondia o reduto da família Ponte Preta: 
o patriarca Aristarco, a Tia Zulmira, o Primo Altamirando, Rosa-
mundo, Bonifácio. Dono e único funcionário da agência de no-
tícias Pretapress, Stanislaw vinha de visita colher material.

Tia Zulmira, sim, era uma espécie de alter ego de Sérgio 
Porto. Depois de ter ensinado “bailado a Nijínski, relatividade a 
Einstein, psicanálise a Freud”, ela se dedica a uma tarefa mais 
difícil: entender a alma carioca, valendo-se de humor e senso 
crítico. Primo Altamirando, a caricatura do malandro, não escon-
de uma identidade extremamente machista. Rosamundo é o in-
gênuo. Bonifácio, o patriota de ocasião. O restante do grande 
elenco era capturado diretamente nas ruas, nas repartições pú-
blicas ou nas boates de Copacabana, tal como o “marido cigarra”, 
cuja mulher está passando as férias de verão longe da cidade.

Quando o Ato Institucional no 5 foi decretado, em dezembro 
de 1968, Sérgio e Stanislaw não davam mais o ar da graça. Talvez 
tenha sido a única coisa boa do ai-5: chegar tarde demais para o 
escritor, que morreu em 30 de setembro daquele ano. Tinha 45 
anos. Ele foi poupado de assistir ao festival de besteira que assola 
o país até hoje. Os leitores perdemos sua capacidade de enfrentar 
e desmascarar “os cocorocas de diversas classes sociais e algumas 
autoridades que geralmente se dizem otoridades”. 

O Febeapá começou a ser publicado em 1966, dois anos 
depois do golpe militar, época em que as coisas eram, qual Ro-
samundo, mais ingênuas. Até se podia rir delas, sem o risco de 
cair em depressão ou chutar o balde. Era mesmo uma delícia 

mem ao lado (1958) e A casa demolida (1963), buscou o lirismo 
intimista para fixar o factual. Experimente a leitura de “Dolores”, 
relato do dia em que morreu a cantora Dolores Duran, ou “Di-
visão”, que faz em prosa o que Chico Buarque fez depois nos 
versos da canção “Trocando em miúdos”.

As décadas de 1950 e 1960 compreendem o período máximo 
da crônica brasileira. Na esteira e na cola estilística de Rubem 
Braga, que vinte anos antes apresentara a modernidade aos textos 
leves escritos para jornais e revistas, surge no Rio um time de 
cronistas solares no qual Sérgio Porto tinha vaga garantida no 
meio de campo. Seus companheiros de praia eram Paulo Mendes 
Campos, Antônio Maria, Fernando Sabino, José Carlos (Carli-
nhos) Oliveira, Elsie Lessa, Eneida de Moraes. 

O infalível Rubem Braga fizera o diagnóstico: “Sérgio, seu 
negócio é crônica”. Mas faltava a marca, o diferencial, o charme. 
Que tal criar um personagem, o qual também assinaria as colu-
nas? Ele nasceu em setembro de 1953, na redação do Diário 
Carioca, já trazendo nas fraldas toda a irreverência. Na hora de 
batizar a criança, alguém lembrou (dizem que, de novo, Rubem 
Braga, ou pode ter sido o pintor e ilustrador Santa Rosa) o 
 personagem-título do romance de Oswald de Andrade, Serafim 
Ponte Grande. Segundo conta o jornalista Renato Sérgio, “de 
palpite em palpite, Serafim teria passado a Stanislaw, por voto 
de Lúcio Rangel [musicólogo e tio de Sérgio Porto], o Ponte 
teria sido sugestão de Santa Rosa, e o Preta, escolha do próprio 
Sérgio, que não era racista”. 

No seu livro De Copacabana à Boca do Mato, a historiado-
ra Cláudia Mesquita elabora a tese segundo a qual Stanislaw Pon-
te Preta não é um mero pseudônimo ou alter ego camuflado do 
autor, e sim, à maneira de Fernando Pessoa, um heterônimo. 
Sérgio e Stanislaw apresentam personalidades distintas e repre-
sentam culturas diferentes, ambas cariocas, a da Zona Sul e a da 
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de tia zulmira e eu 
(1961)

saber que, em Fortaleza, o prefeito suspendeu a construção de 
um mictório público em frente à estátua do romancista José de 
Alencar e transferiu a obra de local porque assim “as pétreas 
narinas alencarianas não serão mais molestadas”.

Mas, no fundo, Sérgio Porto sabia que o negócio era sério. Ou 
não teria livrado a barra da saúva ao parafrasear a velha frase do 
naturalista e botânico francês Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853): 
“Ou o Brasil acaba com a besteira ou a besteira acaba com o Brasil”.
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