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“Deus que me perdoe, mas em boa hora  

o Stanislau se foi” (Fernando Sabino,  

em crônica da revista Manchete, já  em 1969) 

  

 Stanislau Ponte Preta era o pseudônimo de Sérgio Porto, carioca que começou como 

funcionário do Banco do Brasil, fato que coincide com o início de vários outros humoristas. 

Nasceu em 1925, casou-se e separou-se, com três filhas. Trabalhou muito e, apesar de certo 

cronista social gabar-se de ter o mais alto salário do jornalismo brasileiro, Stanislau 

ganhava mais, pois a Ultima Hora e jornais que integravam verdadeira cadeia nacional 

publicavam suas crônicas diárias. Além dos encargos familiares, Sérgio ajudou a muita 

gente com vultosa parte dos seus ganhos. Morreu em 30/9/1968, no Rio de Janeiro. 

 

As crônicas diárias dele foram reunidas em livros, com várias edições: Tia Zulmira 

e eu, Primo Altamirando e elas, Rosamundo e os outros, Bonifácio, o patriota, o Febeapá – 

Festival de Besteiras que assola o país. Tia Zulmira, morava na Boca do Mato e lembrava 

um pouco a personagem de Graham Greene de Viagens com a minha tia, aconselhando 

com a mesma sabedoria, humorismo e ausência de preconceitos.  

 

Primo Altamirando era o mau caráter assumido. Stanislau investia contra a 

hipocrisia e o falso moralismo, que tantas vezes impedem o riso. Sabendo da inauguração 

de uma Casa das Mães Solteiras no Grajaú, Altamirando telefonou manifestando o maior 

apoio à obra assistencial, desde logo pedindo para reservarem duas moças solteiras para o 

sábado seguinte.  

 

Rosamundo fazia o tipo distraído, usado com rara habilidade por seu criador, 

enquanto Bonifácio vibrava com qualquer festividade solene e patriótica, com discursos, 

foguetório e bandas tocando dobrados. Distanciava-se, portanto, da definição de Graf, 

citada por Pitigrilli, em seu Dicionário antiloroteiro: “O verdadeiro patriotismo não é o que 

desperta, se azafama e esbraveja em momentos graves e solenes; é o que, dia a dia, 

metodicamente, com dedicação incansável, se esforça pelo bem comum, e disso não se 

vangloria”. 

 

O Festival de Besteira que Assola o País – Febeapá – criticava, principalmente, as 

manifestações de subserviência civil diante daqueles que exerciam o poder autoritário. 

Independentemente disso, havia outros fatos divulgados pela imprensa, como a criação de 

um balé, pelo diretor de certa emissora de rádio, a cujas exibições, obviamente, ninguém 

poderia assistir.  

 

Cansado de ouvir sambas repetitivos dos enredos históricos das escolas de samba, 

Stanislau criou o Samba do Crioulo Doido, sucesso cantado no baile de carnaval de 1967 

do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O ex-presidente JK, perseguido pela ditadura 

militar, achando-se presente, foi aplaudidíssimo pelos foliões, o que agravaria as restrições 



que ele passaria a sofrer à sua liberdade. Não conhecendo pessoalmente o autor da música, 

JK, segundo relato de Sebastião Nery, num dos seus volumes de Anedotário Político, ligou 

para o apartamento do Sérgio Porto. A empregada deste atendeu e perguntou quem gostaria 

de falar com o morador. Quando ouviu que era o ex-presidente JK, ela limitou-se a dizer, 

incrédula e com uma ponta de indignação: – É, Bebé? Pois aqui quem fala é a Brigitte 

Bardot. 

 

Stanislau fez tradução e até participou de show, como aquele encenado em teatro da 

Rua Toneleros, em Copacabana, contracenando com a cantora Araci de Almeida, que 

também cantava algumas canções, no segundo semestre de 1968.  

 

Talvez o livro mais informativo sobre o auge do nosso mais recente autoritarismo 

tenha sido 1968, o ano que não terminou, de Zuenir Ventura, cuja primeira edição data de 

vinte anos atrás. Ele e outros autores têm relembrado os principais acontecimentos daquele 

ano. Ainda agora, Leonardo Trevisan assina a matéria intitulada “Nem todos os jovens são 

iguais”, na qual fala de dois novos livros: 1968 – O diálogo e a violência, de Maria Ribeiro 

do Vale, da Editora Unicamp, e Maria Antonia – A história de uma guerra, de Gilberto 

Amendola, da Editora Letras do Brasil. 

 

Trevisan facilita a síntese: “Do ponto de vista político, 68 teve início e fim com 

formato letivo: em março, com a morte de um estudante de 18 anos no Calabouço, 

restaurante universitário no Rio, e em outubro, com a morte de outro jovem, de 20 anos, na 

Maria Antonia. O ato final ficou por conta da prisão de toda a liderança do movimento 

estudantil em Ibiúna ainda em outubro”. Antes do famigerado Ato Institucional n. 5, de 

13/12/68, que constituiu o momento de maior repressão política desde 1964, no Brasil, 

houve a famosa passeata dos cem mil e o festival da canção em que a música do Geraldo 

Vandré, Para não dizer que eu não falei de flores, por ele cantada no Maracanãzinho 

lotado, perdeu para Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque, com o Quarteto em Cy, 

recebendo uma das maiores vaias já ouvidas lá. Houve também ataques de grupos que se 

intitulavam anticomunistas a peças de teatro consideradas por eles subversivas, como Roda 

Viva.  

 

O show mencionado do Stanislau e da Araci de Almeida não escapou. O grupo, que 

invadiu os camarins, colocou substância tóxica na garrafa térmica de café, que seria bebido 

pelo cronista. Ele logo passou mal e teve de ser levado ao pronto-socorro. 

 

Depois da África do Sul, com o médico Christian Barnard fazendo o primeiro 

transplante de coração no mundo, coube ao nosso Dr. Zerbini, no mesmo ano de 1968, 

fazer o nosso primeiro transplante, aqui no Hospital das Clínicas. Para o cardíaco Sérgio 

Porto, a solução sugerida era de transplante, que ele recusou.  

 

Poucos dias depois do atentado sofrido, com a ingestão do café envenenado, ele 

morreria, ainda em setembro de 1968. Não sei se ele conseguiria sobreviver aos chamados 

anos de chumbo, a partir de dezembro de 1968. Sei, porém, que a sua total irreverência, sua 

ironia e seu humor conseguiram chegar aos nossos dias.  


