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Resumo: Em outubro de 1906, o já poeta Olavo Bilac publicou na revista Kosmos uma crônica na 

qual tematizava um evento pouco comum nas páginas de publicações como esta: a Festa da Penha. 

A partir de seu testemunho, ressalta a imagem de uma festa que não se adequava aos modelos 

civilizacionais pregados por intelectuais como ele ao longo da Primeira República. Por esse motivo, 

Bilac a caracteriza como um evento bestial, contrário à modernidade que desejava ver instaurada na 

capital federal – embora reconhecesse ser uma festa capaz de atrair diferentes grupos sociais. Este 

artigo pretende refletir a respeito da tensão entre modernidade e tradição que se apresentava no Rio 

de Janeiro do começo do século XX, tomando a Festa da Penha como um privilegiado espaço para 

se compreender algumas das disputas sociais e culturais que marcaram o período. 
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Abstract: On October 1906, the poet Olavo Bilac published in the Kosmos Journal a chronicle in 

which he thematized an unusual event in the pages of publications like those: the Feast of Penha. He 

claimed the party portrayed an image that did not fit the model of civilization preached by 

intellectuals during the First Republic. Therefore, Bilac characterizes it as a brutal event, contrary to 

the ideal of modernity that was wanted to be seen in the federal capital – though he acknowledged 

that the party was appealing to different social groups. This article reflects on the tension between 

modernity and tradition in Rio de Janeiro in the early twentieth century, taking the Feast of Penha as 

a privileged place to understand some of the social and cultural disputes that marked the period. 
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desde 2008.1. Bolsista PET desde 2009.1. 



 2 

Um cronista do progresso: Olavo Bilac 

 

O Rio de Janeiro, como capital federal deveria ser o exemplo de como o Brasil era um 

país civilizado e moderno, servindo como vitrine desse processo de modernização e civilidade 

(NEVES, 2006). Pensando nessas transformações, alguns literatos, apoiavam o governo nessa busca 

pelo progresso, dentre eles, destaco Olavo Bilac, nascido no Rio de Janeiro no ano de 1865, tendo 

falecido em 1918. Foi jornalista, poeta e cronista bastante envolvido com a política e um 

republicano ardoroso, sendo o autor da letra do hino à bandeira e um dos fundadores da Academia 

Brasileira de Letras. Apesar de bastante envolvido na política nacional, ainda teve tempo durante 

sua vida para dedicar-se a escrita de crônicas para a imprensa, principalmente no jornal Gazeta de 

Notícias. (BUENO, 1996) 

Bilac se utilizava das crônicas como pedagogia de uma nova ordem e novos costumes, 

uma vez que, ele acreditava que o Rio de Janeiro moderno não comportava as tradições do passado, 

devendo entretanto abraçar e os novos hábitos vindos do velho continente. Buscando temáticas que 

interessavam ao público, trabalhava suas questões na forma de educá-lo aos novos costumes que a 

república trouxe.  

Para escrever sobre a modernidade e a civilidade que ela trazia, Bilac em 1905 passa a 

assinar uma coluna da revista ilustrada Kosmos, que era uma publicação mensal que teve sua 

primeira edição em janeiro de 1904 e as crônicas ali publicadas tratavam dos acontecimentos 

cotidianos da capital federal do país e, naquele momento, a reforma urbana empreendida pelo 

prefeito Pereira Passos era um assunto amplamente discutido, pois havia a expectativa de que 

mudaria a estrutura da cidade e os costumes da sociedade. 

Em 1903 começara a reforma, na intenção de fazer o Rio de Janeiro parecer com as 

cidades européias, principalmente Paris, o presidente da república, Rodrigues Alves autorizou o 

prefeito Pereira Passos a promover uma reforma urbana na capital, com os objetivos de 

melhoramento, embelezamento e higienização. A reforma urbana derrubou os casarões imperiais e 

alargou as ruas, a fim de facilitar a circulação de mercadorias do porto às linhas férreas. Foram 

abertas novas vias, como a avenida Central e a avenida Beira-Mar, juntamente com o alargamento 

de algumas ruas já existentes. (ROCHA, 1995)  

O centro do Rio sofreu grandes transformações com essa reforma, que alterou a 

fisionomia da cidade, transformando-a numa vitrine, com a intenção de demonstrar aos demais 

países que a cidade havia adotado os padrões europeus, logo teria se civilizado. Uma civilidade que 

não pensava na grande maioria populacional da cidade, estando voltada apenas para uma pequena 

parcela dela. A nova cidade que surgia através das obras, se baseava na ação por parte das elites em 

deslocar os populares – trabalhadores de camadas humildes - de determinados espaços urbanos em 
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busca de um ideal próprio de modernidade Esse projeto não estava voltado para as pessoas que 

exerciam o trabalho braçal e o informal. Deste modo, a reordenação do espaço articulava-se à 

criação um novo conceito de trabalho, ordenando aqueles realizados pelos ex-escravos. 

(BARBOSA, 2000. p 56) 

A atmosfera cosmopolita se instaurou na cidade não dando mais espaço para os 

costumes e festas populares, classificados como desordeiros e atrasados; apenas os ideais de 

comportamento e civilização franceses tinham lugar (SEVCENKO, 1998). Era necessário construir 

uma nova ordem social na qual a presença negra não fosse um lembrete da escravidão e sim, que a 

presença negra na cidade do Rio fosse trabalhada numa forma que não negativizasse a imagem da 

Capital perante o mundo. Era preciso adequar toda a massa urbana de trabalhadores pobres que não 

se encaixassem na nova ordem, bem representada pelos ideais de progresso e disciplina. E ninguém 

melhor para esse encargo do que a imprensa com sua constante popularização; o público em busca 

de notícias ganha referências de como se portar nesse modelo de modernidade, sendo assim, a 

imprensa funciona como grande influenciadora e disciplinadora de seus leitores, introduzindo novos 

costumes e reprimindo velhos hábitos, porém essa relação é de mão dupla, pois se os grandes 

jornais não levarem em conta o que o público quer saber, não conseguem vender. Nessa negociação 

tanto a imprensa é formada pelo público como o público é formado por ela.  

O impacto do moderno na vida de todos passa a ser tema dos literatos, que focalizam 

seus escritos sobre a cidade nas crônicas sobre o cotidiano. Olavo Bilac, em outubro de 1906, 

escreve uma crônica tachando a festa da Penha de bárbara, que ela não possuía mais lugar no Rio 

modernizado, pois faria jus aos bacanais romanos e não a uma cidade civilizada, moderna. (BILAC, 

1906). Segundo Bilac a festa da penha era uma tradição que envergonhava o ideal de modernidade: 

 
“Há tradições grosseiras, irritantes, bestiais, que devem ser impiedosas e 
inexoravelmente demolidas, porque envergonham a Civilização. Uma delas 
é esta ignóbil festa da Penha, que todos os anos; neste mês de outubro, 
reproduz no Rio de Janeiro as cenas mais tristes das velhas saturnais 
romanas, transbordamentos tumultuosos e alucinados dos instintos da 
gentalha”. (BILAC, 1906) 

 

A Festa da Penha: experiências, identidades e conflitos 

 

A festa que comemorava o nascimento de Nossa Senhora2 tem seu início no Brasil, no final 

do século XVIII. Num primeiro momento os portugueses faziam-se presente em maior número, por 

ser uma festa de tradição portuguesa, com suas romarias e representações culturais como música, 

                                                 
2 O nome N.S. da Penha ou N.S. da Penha de França é um dos inúmeros nomes que recebe Maria, a mãe de Jesus 
Cristo, que segundo a crença católica teria aparecido para Simão Vela num monte no norte da Espanha chamado Penha 
de França, por isso o nome N.S. da Penha, em alusão ao lugar onde teria aparecido. 
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comidas, além de jogos e barraquinhas, cerimônias religiosas (SÁ, 1906). Era organizada pela 

comissão de festejos da Irmandade da Penha, e constituía em: “a missa solene, as cerimônias de 

bênção e as barraquinhas de prendas, jogos e comidas, a que se juntaria o ritual e o espetáculo do 

cumprimento de promessas que faziam penitentes infatigáveis subir os 365 degraus que levam ao 

santuário” (MOURA, 1995). Na segunda metade do século XIX ela havia se popularizado, 

principalmente com a presença maciça de negros. A festa começou a manifestar e incorporar 

características diferentes. As rodas de samba, as batucadas, danças, capoeiristas, as barracas 

montadas pelas chamadas tias, que eram as negras baianas, compunham os festejos (DINIZ,1906).  

Sua freqüência era composta por de todas as classes sociais, reunindo nos dias de festejo, 

operários, trabalhadores, famílias da boa sociedade, a burguesia, capoeiras e músicos. Segundo o 

jornal O Paiz: “Era um espetáculo maravilhoso pela completa fusão de todas as classes sociais, 

numa só leva de peregrinos, impelida pelos sentimentos religiosos” (PAIZ, 1906). O jornal 

positivava o congraçamento entre as classes sociais, unidas pelo sentimento religioso. Visto como 

por essa ampla reunião de diversos segmentos sociais, ela proporcionava um canal de comunicação 

privilegiado entre o mundo do trabalho e o da dita ociosidade, e entre práticas culturais distintas 

como centro-africana e a portuguesa, ocasionando uma tensão entre identidade e diferença, 

possibilitando dessa forma a configuração de identidades sociais através do mundo da festa.3 

Segundo Bilac, ir para a festa da Penha seria “caminhar para o Martírio!” (BILAC, 1906), 

pois como apresentava costumes e comportamentos, eles seriam inadequados a nova ordem. Mais do 

que isso, representaria perigo de vida, pois era freqüentada pelos desordeiros da cidade que, para 

Bilac, transformariam o local numa arena de batalhas sangrentas (BILAC, 1906).  A ordem para 

nosso autor deveria ser civilizada e moderna, na qual os trabalhadores de baixa renda não teriam 

espaço, pois a civilização estaria povoada por médicos, literatos, advogados, empresários, e não por 

trabalhadores braçais de uma camada social desfavorecida, os marginais. 

A festa possuía uma predominância de negros. Mas por que isso? Os africanos e seus 

descendentes, na América, incorporam novos símbolos para a sua visão de mundo, partindo de suas 

tradições, eles congregam novas práticas culturais que dialogassem com seu universo simbólico 

compartilhado, de forma que se apropriassem dessas novas práticas; aceitando certos rituais e 

celebrações festivas européias por causa disso, pois elas dialogam com os símbolos deles.Como por 

exemplo, o fato de incorporarem uma festa católica e se apropriarem dela a sua maneira, o ecletismo 

religioso4, uma das características centro-africanas que os permitiam fazer isso, sem que isso fosse 

                                                 
3 Para uma melhor explicação sobre o conceito de cultura como uma arena de conflitos, cf: THOMPSON, E. P.. 
Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras 1998 
4
 A capacidade de incluir novas religiões à sua cultura, é abordado pelo historiador John Iliffe em seu livro “Os 

Africanos”, a essa  adaptação, Iliffe irá chamar de ecletismo religioso.   
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uma imposição, mas sim uma incorporação do cristianismo dentro das antigas crenças e visões de 

mundo deles. 

 “Por toda manhã e toda tarde, ferverá na Penha o pagode; e, sentados a 
vontade na relva, devastando os farnéis bem providos de vinho, os romeiros 
celebrarão com gáudio a festa da compassiva Senhora. E, logo mais, às seis 
da tarde, sobre o seio da cidade desabarão os carros já desmantelados, 
trazendo a multidão dos crentes, carregando a custo os odres vazios, com os 
violões arrebentados, com as gargantas roucas de tanto cantar e as pernas 
bambas de tanto dançar”. (BILAC, 1906) 
 

Marcando um caráter desta festa como espaço de tolerância, comunicação, interação e 

negociação entre as diferentes identidades sociais e étnicas, já que era freqüentada por diferentes 

grupos étnicos – portugueses e negros – e diferentes habitantes da cidade, com diversos propósitos. 

Uns iam apenas para rezar e pagar as promessas feitas à santa, outros iam para rezar mais também 

socializar nas barraquinhas, nas rodas de samba. Outros levavam a família, alguns iam sozinhos, e a 

polícia ia para reprimir e conter uma possível desordem. (DINIZ, 1906) 

As baianas assistiam as missas com os penitentes portugueses, porém sua interpretação 

quanto à cerimônia cristã era particularizada, por conta do ecletismo religioso, não impedindo de 

assistir a missa para a N.S. da Penha e depois louvar suas divindades africanas. Os portugueses se 

enfeitavam, dançavam e cantavam, entrando no ritmo do festejo levado a cabo pelos negros. Esses 

dois exemplos de experiências que ocorriam simultaneamente na festa mostram uma convivência 

mediada pela negociação e muitas vezes pelo conflito. Atos assim demonstram a importância 

política que a festividade tinha, constituindo-se como um espaço de negociação de práticas culturais 

e sociais. 

Ao mesmo tempo em que a festa era qualificada de bárbara por Bilac, ela despertava curiosidade por 

parte daqueles que defendiam a civilidade, levando à participação de alguns membros da elite 

política e intelectual, mostrando que havia uma comunicação entre as classes sociais. Isto 

desarticulava a rigidez da hierarquia social que se buscava conservar, pois apesar da festa ser 

constantemente alvo da repressão policial, ela atraía mais pessoas a cada ano que passava sempre 

amplamente coberta pela imprensa, mostrando que o público queria saber dela. 

 

Espaço de Negociação: Modernidade e tradições 

 

A composição social predominante na festa o incomodava. Para Bilac, não havia mais 

espaço para esses trabalhadores negros e mestiços, ou portugueses e seus descendentes. Eles haviam 

ficado no passado, no tempo colonial, no qual a cidade era considerava negra e bárbara.  

Certamente esse era um dos fatores no qual a festa para Bilac parecia tão bestial, lembrando-o de 

um passado que ele não mais reconhece, já que os negros possuíam costumes culturais próprios, que 
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para ele desferiam em muito com os costumes que a civilidade européia pregava tais como a 

oralidade, a religiosidade, identificados: na música, na dança, nas comidas, no modo de vestir, falar, 

entre outros. O que aos olhos de Olavo parecia barulhento, sujo, atrasado, enfim bárbaro.  

Para o cronista, a festa não tinha mais lugar na cidade praticamente moderna e civilizada, tal 

diversão já não era mais cabível; tal orgia, nas palavras do cronista, não poderia trazer a barbárie de 

volta ao centro da urbes que com muito esforço, através das obras de saneamento e urbanísticas se 

moderniza a cada dia. Nosso cronista acredita que a festa perdeu seu caráter religioso, sendo a santa 

apenas uma desculpa para a prática da desordem que os trabalhadores cismam em manter de acordo 

com ele, pois “já não é possível compreender a festa da Penha sem bebedeiras e facadas. De modo 

que o único meio de evitar tamanha vergonha seria proibir essa escandalosa e selvagem romaria.” 

(BILAC,1906) 

Na crônica, Bilac traça um paralelo da religião com o atraso, como se a mesma fosse 

responsável pela barbárie, pois despertaria uma paixão tamanha que não poderia ser controlada, 

causando o que ele chamaria de “apoteoses da intemperança e da fúria, da bebedeira e da sanha 

assassina”. (BILAC,1906) Esse fanatismo religioso abriria espaço para manifestações 

inconvenientes ao ideal de progresso e disciplina. Bilac culpa a popularização da festa aos jornais 

da época, que incentivariam essas manifestações, escondendo de seu público as orgias e os 

assassinatos lá ocorridos, apenas preocupados em enaltecer a festa. (BILAC, 1906) 

Bilac não apenas critica a Festa da Penha,como também irá criticar esse gosto pelo crime 

manifesto pela população: considerando bestiais os crimes, certamente também repreenderia o gosto 

pela divulgação da bestialidade. Ao longo da crônica, o autor busca educar seu público sobre o que 

existe de errado na festa da Penha, expondo como não teria espaço na modernidade: sua existência 

apenas seria tributária da tradição, ou seja, a responsável pelo atraso do Rio de Janeiro. Porém Bilac 

termina sua escrita com esperança, já que acredita que a razão e o progresso tirariam essa mácula da 

história carioca. 

 “Talvez daqui a alguns anos a orgia da Penha desapareça, como desapareceu o entrudo, e 

como desapareceram tantas outras festas bárbaras que se escudam na implacável e insuportável 

Tradição”. (BILAC, 1906) 

Bilac acredita que a festa desapareceria como as outras práticas culturais que ele 

considerava atrasadas desapareceram. Alegando que a festa da Penha continuava existindo, por se 

apoiar na tradição religiosa, Bilac marcava bem o caráter pedagógico da crônica, pois ao tratar da 

festa - um dos símbolos compartilhados entre autor e público - deixa claro que a tradição colonial 

para ele é atrasada e por isso irá acabar, assim como para ele, acabou o entrudo.  Assim como o 

entrudo não acabou, mas se transformou ao longo do tempo, a festa da Penha, também não acabou, 
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existindo até os dias de hoje. Uma vez que as tradições estão sempre em movimento, se adequando a 

novos hábitos e experiências.  

A festa da Penha reunia os mais diversos habitantes da cidade no começo do século XX, 

era considerada um ponto de encontro entre diferentes grupos sociais, sendo um privilegiado espaço 

para se compreender alguns dos conflitos sociais da época apresentados no artigo. A festa mesmo 

sendo considerada bestial pelo cronista dialogava com a cidade e seus habitantes, inclusive com o 

próprio cronista, que sem perceber acabava sendo educado pelos gostos de seu público. 
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