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Vem pro Bola, meu bem
O Cordão da Bola Preta, bloco mais antigo do Rio comemora 90 anos  

alan sPector, gustavo coloMBo e lara griner

O presidente do bloco Pedro Ernesto Marinho com um dos símbolos do cordão

laRa GRinER

uem não chora não mama, segura meu bem a chupeta...”de ser considerado 
oficialmente aberto após a entoação dos versos do hino do Cordão da Bola Pre-

ta. Fundado em 31 de dezembro de 1918, o bloco é a mais antiga agremiação 
carnavalesca em funcionamento. Há 90 anos milhares de foliões cariocas ocu-

pam as ruas do Centro para festejar o carnaval.

“
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Desde que foi trazido para o Brasil, no século XVII, 
o carnaval é uma festa de rua. No entanto, até os 
primeiros anos da República, costumava ser come-
morada também de forma violenta. As pessoas saí-
am pelas ruas em cordões, ranchos e corsos (desfiles 
de carros), prontas para atingir umas às outras com 
os chamados limões de cheiro – bolas de cera com 
água suja, farinha e cal. Devido aos inúmeros con-
flitos, a polícia proibiu o surgimento de novos clubes 
no Rio de Janeiro.

No entanto, em 1918, sob a liderança de Kveiri-
nha, 18 componentes do tradicional Clube dos De-
mocráticos resolveram contrariar o decreto e criar 
um novo cordão. O grupo, a princípio batizado de 
“Só se bebe água”, tinha como símbolo um barril de 
chope com 18 torneiras, cada uma na boca de um 
dos membros. 

Reza a lenda que os boêmios estavam juntos, 
comemorando a entrada do ano novo, no Bar Na-
cional, na Galeria Cruzeiro, hoje Edifício Avenida 
Central, quando passou uma linda mulher com um 
vestido colante branco de bolas pretas. Um deles gri-
tou: “Está aí o nosso nome! Cordão da Bola Preta”, e 
convidou a moça para participar da festa. A irreve-
rência sempre foi a marca do grupo.

Carnaval família 
Segundo o atual presidente do bloco, Pedro Ernesto 

Marinho, o desfile do Bola Preta sempre foi um am-
biente familiar. “Antigamente, quando você dava um 
beijo mais rebuscado, o segurança botava a mão no 
seu ombro e dizia que ali não era motel”, afirmou. 
Mesmo com a liberação dos costumes o bloco não 
teve sua rotina alterada, pois sempre exigiu de seus 
freqüentadores rígidas normas de comportamento.  

A professora Sônia Diamant, 83 anos, freqüenta o 
bloco desde os sete anos de idade. “Quando eu era 
pequena, meus pais me levavam. Lembro de uma 
vez que fui fantasiada de colombina e meu irmão de 
pierrô. Era uma farra! Fiz questão de levar meus fi-
lhos quando eles ainda eram bebês de colo”, contou. 

Há 90 anos, turistas, famílias, criança, jovens e 
idosos se vestem de branco e preto, as cores oficiais 
do bloco e caem na folia no centro do Rio na manhã 
de sábado de carnaval. O trajeto começa em frente 
à sede, na Cinelândia, às 9h e chega na Praça Tira-
dentes já no meio da tarde.

Uma das principais atrações é a tradicional Banda 
do Cordão da Bola Preta, hoje Banda Show e Sinfôni-
ca do Carnaval, composta por 26 músicos que tocam 
instrumentos de sopro, como tuba, trombone e trom-
pete. Por muitos anos, a orquestra foi conduzida pelo 
Maestro Roberto Sodré, que se tornou uma figura fol-

Desfile do Cordão da Bola Preta, na Gamboa, em 1928

Desfile em 1998 na Rua da Carioca, de lá pra cá, o público só aumenta
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clórica ao ser o primeiro regente a comandar virado 
de costas para a orquestra. Atualmente, a banda se 
apresenta também em ensaios de escolas de samba 
e festas particulares. O repertório é composto prin-
cipalmente por músicas tradicionais do carnaval, 
tais como frevos, sambas, sambas enredos, e, é claro, 
marchinhas imortalizadas na memória afetiva dos 
brasileiros. Não é permitida a execução de outros gê-
neros musicais, tais como funk e axé, como forma 
de defender a cultura do carnaval tradicional. O fa-
moso sucesso Quem não chora não mama, composto 
nos anos 1930 por Vicente Paiva e Nelson Barbosa e 
gravado oficialmente por Carmem Costa em 1959, 
se tornou o Hino Oficial do Cordão da Bola Preta. 

Durante muitos anos, o bloco funcionou apenas 
na temporada de carnaval, e em sedes alugadas. 
Seus bailes passaram pela Rua da Glória, pela Rua 
do Passeio, pela Rua Senador Dantas e pela Rua 
Bittencourt da Silva, ao lado do metrô do Largo da 
Carioca, onde ficaram por 10 anos. Em meados da 
década de 1940, sob o comando de Silvestre Gonçal-
ves, o Cordão comprou sua sede própria, na Rua Tre-
ze de Maio, 13, ao lado do Teatro Municipal, onde 
permanece até hoje. A casa foi inaugurada em 31 de 
dezembro de 1949. 

Na década de 1960, surgiu o Baile do Sarongue, 
um dos eventos mais tradicionais do pré-carnaval e 
que atraía uma multidão. Até o final dos anos 1970, 
foi mantida a temporada carnavalesca de novem-
bro, quando realizavam o Baile da Vitória. Nesses 
bailes surgiram as grandes músicas que fazem suces-
so até hoje na maior festa popular do nosso país. 

Entre tantas honras, o Cordão também foi o pri-
meiro clube a organizar rodas de samba fora das 
quadras das escolas de samba, que revelaram im-
portantes sambistas, como o Neguinho da Beija Flor. 

Nos últimos anos, o carnaval de 
rua vem passando por um processo 
de revitalização e reconquistando 
seu espaço. O número de blocos 

cresceu consideravelmente 
na cidade e os tradicionais 
aumentaram seu público.

Gustavo colombo, do aRquivo do bola pREta

Gustavo colombo, do aRquivo do bola pREta
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O bloco sempre foi freqüentado por nomes famosos 
da Música Popular Brasileira (MPB), como Pixingui-
nha, Ataulfo Alves, Emilinha Borba, Dalva de Oli-
veira, Jorge Goulart, Gilberto Alves, Jamelão, João 
Roberto Kelly, Elizete Cardoso, a eterna madrinha do 
Bola, e Beth Carvalho, a atual madrinha. Até Rober-
to Carlos passou por lá no final da década de 1960, 
auge da Jovem Guarda.  

Muitos políticos também marcaram presença no 
Cordão. O ex-governador do Estado da Guanabara, 
Negrão de Lima estava sempre presente nos bailes. Se-
gundo o presidente do bloco, até o ex-presidente Getú-
lio Vargas veio certa vez ao Baile do Teatro Municipal 
para participar da festa do Cordão da Bola Preta. 

O Bola também é cultura
O bloco mais antigo da cidade já recebeu muitos 

títulos oficiais. Em 1950, foi considerado de Utilidade 
Pública  pelos “relevantes serviços prestados à MPB 
e ao carnaval”. Em 2004, recebeu a Medalha da Or-
dem do Mérito Cultural concedida pelo Ministério da 
Cultura e entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Em 2005 e 2006, as Organizações O Dia 
deram ao bloco o troféu Tamborim de Ouro pela rea-
lização do melhor carnaval de rua da cidade. Ainda 
em 2005, o bloco expôs seu acervo na Biblioteca Es-
tadual Celso Kelly convidado pela Secretaria Estadu-
al de Cultura. Milhares de cariocas e turistas tiveram 
acesso a textos, fotos e objetos da história do bloco.  
E, em fevereiro de 2007, o prefeito César Maia con-
cedeu ao Cordão da Bola Preta e ao seu hino Quem 
não chora não mama o merecido título de Patrimônio 
Cultural Carioca. E está ainda em tramitação na Câ-
mara dos Vereadores do Rio, um novo projeto que 
tomba o Cordão como Bem de Natureza Imaterial 
da cidade. 

Nos últimos anos, o carnaval de rua passa por um 
processo de revitalização e reconquista seu espaço. O 

número de blocos de rua cresceu consideravelmente 
na cidade e os já tradicionais aumentaram seu pú-
blico. No ano 2000, cerca de 15 mil pessoas acompa-
nharam o Bola Preta. Já em 2008, mais de 500 mil 
pessoas ocuparam o Centro do Rio e a Cinelândia, 
seguindo o desfile do bloco que acontece na Avenida 
Rio Branco entre a Candelária e o Obelisco. Segundo 
Marinho, que assumiu a presidência do Bola Preta 
em junho de 2007, os bares locais fazem até reserva 
antecipada e vendem nesse dia mais que o fatura-
mento somado de vários meses. A estação do Metrô 
da Cinelândia tem no sábado de carnaval o dia de 
maior movimento do ano. 

A estudante Isabel Moskvics, 26 anos, acredita 
que a geração dela tem valorizado cada vez mais as 
coisas do passado. Um dos fatores que mais a atrai 
no desfile do Bola Preta é o ecletismo do evento. “Os 
blocos do Centro têm uma galera mais das antigas. É 
legal ver todo mundo curtindo junto, crianças, famí-
lias, idosos... todo mundo fantasiado, cantando as 
mesmas marchinhas, é uma experiência harmôni-
ca, difícil de encontrar por aí. Nunca vi nenhuma 
confusão acontecer”, disse.

Para o presidente do Bola Preta, o cordão se man-
teve como o mais tradicional e é fonte de inspiração 
para tantos outros blocos por ter como único objeti-
vo incentivar o carnaval carioca e a música popular 
brasileira em todos os seus meios e formas.

Dívidas e projetos
  Em seus 90 anos de existência, o Cordão nunca 

deixou de desfilar no carnaval do Rio de Janeiro. No 
entanto, em novembro de 2007, o presidente ame-
açou não levar o bloco às ruas para o carnaval de 
2008, devido à dívida de cerca de R$ 800 mil com o 
condomínio do prédio onde está localizada sua sede 
e o IPTU, acumulada desde 1998. 

A sede na Rua Treze de Maio acabou por ser leiloa-
da em fevereiro de 2007, mesmo mês em que o bloco 

“O Bola Preta transpira 
Cinelândia e a Cinelândia 
transpira Bola Preta. Se o 

bloco sair daqui, ele perde sua 
identidade, ele morre”

Em 1936, grupo de futebol fantasiado, em São Cristóvão

Gustavo colombo, do aRquivo do bola pREta
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A marchinha Quem não chora não mama, de Vicente 
Paiva e Nelson Barbosa se tornou o Hino Oficial do 
Cordão da Bola Preta em 1959. E, em fevereiro de 
2007, recebeu o título de Patrimônio Cultural Carioca 
junto com o bloco. 

Quem não chora não mama
Segura meu bem a chupeta
Lugar quente é na cama
Ou então no Bola Preta
Vem pro Bola meu bem
Com alegria infernal
Todos são de coração
Todos são de coração
Foliões do carnaval 
(Sensacional!)

recebeu da prefeitura o título de patrimônio cultural 
carioca. Marinho reivindica o apoio da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro para reunir o va-
lor necessário para reaver a sede, mas até agora eles 
não se sensibilizaram com a causa. “Qual o prazer 
que a gente vai ter de pular, de brincar sabendo que 
não temos mais a sede? O Bola Preta transpira Cine-
lândia e a Cinelândia transpira Bola Preta. Se o bloco 
sair daqui, ele perde sua identidade, ele morre”, disse.

Marinho também lembrou que todos os clubes do 
Rio de Janeiro estão com problemas financeiros, mas 
o Bola Preta é o único que tem que pagar condomí-
nio. “Se dependesse do síndico nós já estaríamos fora 
daqui”, afirmou o presidente do clube. 

Entre os planos para sustentar o clube, estão os 
eventos e festas que acontecem na sede. Atualmente, 
o salão é utilizado para aulas de dança de salão às 
quartas-feiras, charme às quintas e pagode às sex-
tas. Duas vezes por mês, o espaço é alugado para a 
já badalada festa Phunk e também para casamentos 
e aniversários. Todos esses eventos pagam as contas, 
mas ainda não são suficientes para cobrir o valor 
necessário para quitar a dívida.

O presidente disse ainda que estuda a possibilidade 
de implementar novos projetos para arrecadação de 
fundos, como reabrir o restaurante no salão durante 
o dia, horário em que o espaço fica ocioso, e criar 
um pólo de memória, para contar a história do Bola 
Preta. Lá, seriam expostos, entre outros documentos, 
o acervo de fotos e de troféus do bloco. Também está 
sendo planejada a venda de camisetas comemo-
rativas dos 90 anos do Bola, mas que não seria de 
uso obrigatório no desfile. “Só a palavra abadá já 
me irrita”, brincou Marinho. Ele disse que o uso de 
um uniforme vai contra a tradição do carnaval de 
rua carioca, que se diferencia das escolas de samba, 
exatamente por sua espontaneidade. “Dizem que a 
maior democracia do mundo são os Estados Unidos. 
Mentira! A maior democracia do mundo é o Cordão 

do Bola Preta, porque entra rico, entra pobre, entra 
quem tem dinheiro pra comprar a blusa, quem não 
tem...”, afirma o presidente do bloco.

Pela primeira vez em sua história, o clube já tem 
acertado o patrocínio com uma marca de cerveja e 
com a Riotur. Serão divididas seis cotas de patrocínio 
de R$ 50 mil e R$ 100 mil, possibilitando que sejam 
oferecidas melhor infra-estrutura e segurança para 
os participantes, assim como novos carros de som.

Marinho disse que tem esperança de reverter a si-
tuação financeira complicada em que a instituição 
se encontra. Mas, para isto, precisa de ajuda exter-
na, segundo o presidente, “preservar o bloco não 
é apenas um dever dos seus dirigentes. É de toda a 
sociedade”.

Pela primeira vez em sua 
história, o clube já tem acertado 
o patrocínio com uma marca de 

cerveja e com a Riotur

Desfile na Rua Primeiro de Março, em 1937

O Hino do Bola

Gustavo colombo, do aRquivo do bola pREta


