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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar considerações sobre o jornal O
Astro, buscando evidenciar a sua materialidade, produção e circulação entre a comunidade negra de Cachoeira do Sul e Rio Pardo, municípios da região central
do estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, o periódico é analisado de modo a
evidenciar as aproximações e diferenciações com as características estruturais dos
demais impressos daquele período, auxiliando na compreensão d’ O Astro como
um representante da Imprensa Negra regional. A seguir, são identificadas, através
dos temas abordados, quais eram as preocupações dos fundadores, José de Farias
e Manoel Etelcides da Silva, e da comunidade leitora da referida publicação, além
disso, de que forma estas estavam alinhadas às lutas pela cidadania e contra o preconceito racial nas primeiras décadas do pós-abolição.
Palavras-chave: O Astro. Imprensa Negra. Pós-abolição.
ABSTRACT
This article aims to present considerations about the newspaper O Astro, seeking to highlight
its materiality, production, and circulation among the black community of Cachoeira do Sul
and Rio Pardo, municipalities in the central region of the state of Rio Grande do Sul. Initially, the periodical is analyzed to highlight the similarities and differences with the structural characteristics of the other publications from that period, helping to understand O Astro
as a representative of the regional Black Press. Next, through the topics covered, the concerns
of the founders, José de Farias and Manoel Etelcides da Silva, and the reader community of
the beforementioned publication, are identified, in addition, how they were aligned with the
struggles for citizenship and against racial prejudice in the first decades of post-abolition.
Keywords: The Astro. Black Press. Post-abolition.
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Santa Maria (2018). Graduação em História - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de
Santa Maria (2002), Especialização em História do Brasil pela Universidade Federal de Santa
Maria (2005) e Mestrado pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade de
Passo Fundo (2011). Servidora Pública, cargo de Técnica em Assuntos Educacionais, lotada no
Centro de Artes e Letras, Universidade Federal de Santa Maria. Áreas de pesquisa: Escravidão
e Liberdade no Século XIX e Pós-abolição.
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INTRODUÇÃO
Ao final do ano letivo de 1974, o aluno Luiz Carlos Silva Borba, da
turma 4B, entregou à Biblioteca “Monteiro Lobato” da Escola Rio Jacuí, localizada na cidade de Cachoeira do Sul, um conjunto de edições do jornal O
Astro. Tratava-se de uma coleção, composta por 21 edições do referido jornal, que teve no total 24 números publicados2. As referidas tiragens foram
reunidas artesanalmente e, em algum momento, foram remetidas ao acervo do Museu Municipal de Cachoeira do Sul (MMCS), estando disponíveis
desde então para consulta3.
Não se sabe maiores informações sobre o doador de tão importante
material. A ideia mais plausível é que tenha pertencido aos seus familiares, que durante muitos anos, guardaram esses impressos e após 46 anos
da última publicação tenham-no considerado importante e merecedor da
guarda em um local que lhes cabia pela notoriedade e acessibilidade, fornecendo assim, uma valiosa fonte da história negra de Cachoeira do Sul.
Neste sentido, destaca-se a importância da preservação dos patrimônios
documentais na constituição das identidades e memórias negras. Essa
questão é muito bem salientada em obras que tematizam o pós-abolição
no Rio Grande do Sul, como, o artigo de Juliana Ribeiro Vargas e Maria
Angélica Zubaran (2016a), quando as autoras referem à coletânea do jornal
O Exemplo, de Porto Alegre. Franciele Rocha de Oliveira, Taiane Anhanha
Lima e Guilherme Pedroso (2019) complementam a questão quando mencionam o papel de guardiões das memórias ao qual muitas famílias negras
dedicaram-se ao preservar os exemplares dos jornais da Imprensa Negra
em Santa Maria. Rodrigo Weimer (2013) em sua tese de doutorado, apesar
de não tratar especificamente sobre periódicos negros, analisou sobre os
sentidos atribuídos pelas pessoas da comunidade negra de Morro Alto em
relação à guarda de uma heterogeneidade de documentos familiares, documentos que atravessaram gerações e que, para além do aspecto utilitário,
eram “produtores de presença” dos seus ancestrais.
O primeiro trabalho acadêmico que citou O Astro foi a dissertação de
mestrado de Mirela Vieira da Cunha Carvalho que pesquisou sobre a produção periódica de Cachoeira do Sul entre 1879 a 1930, classificando-o como
um jornal de caráter crítico-humorístico e literário (1999, p. 61). Porém, foi
na tese de José Antonio dos Santos (2011), sobre os jornais negros produzidos no estado, que O Astro recebeu sua primeira análise historiográfica,
2 Os números 2, 3 e 22 estão faltando neste acervo.
3 As informações estão descritas de forma manuscrita na capa da coleção que reúne os
jornais. O acervo digitalizado também se encontra disponível para visualização no site <http://
afro.culturadigital.br/colecao/imprensa-negra-no-rio-grande-do-sul/>.
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incluindo a publicação no rol da Imprensa Negra sul-rio-grandense produzida entre 1892 e 1930. O historiador observou cinco características comuns
entre as publicações desta Imprensa Negra regional:
[P]rimeiro, os periódicos eram fundados, escritos e mantidos por pessoas que se auto-identificavam como negras
ou que se colocavam como muito próximas deste meio;
segundo, tinham como leitores e alvos prioritários das publicações, embora muitas vezes não fossem os únicos, a
população negra; terceiro, os jornais divulgavam assuntos
de interesses dos negros e eram reconhecidos pelos leitores como defensores das suas questões; quarto, alguns redatores dos jornais mantinham contatos próximos entre
si, trocavam exemplares e autorreferenciavam-se como
“co-irmãos” que “colima[vam] o mesmo ideal pelo qual
nos batemos”; quinto, todos esses aspectos eram, de forma
recorrente, divulgados pelos jornais de maior circulação
(SANTOS, 2011, p. 108).

Os dois jovens negros José de Farias e Manoel Etelcides da Silva,
para formalizar sua empreitada jornalística com O Astro, fundaram a Empresa Farias & Silva. A redação localizava-se na Rua Saldanha Marinho, número 67, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. A impressão, por sua vez,
ocorria na Oficina Tipográfica de João Möller, na Rua Sete de Setembro,
n. 151 A, daquela cidade. José de Farias era funcionário do Banco do Brasil
e Manoel Etelcides era funcionário dos Correios e Telégrafos e, juntos, registraram na referida publicação, preciosas informações sobre as vivências
e sociabilidades das comunidades negras de Cachoeira do Sul e Rio Pardo
nas primeiras décadas do século XX.

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A MATERIALIDADE, PRODUÇÃO,
CIRCULAÇÃO E LINGUAGEM D’O ASTRO
Denominado O Astro, a publicação de José e Manoel tinha, logo abaixo do título, a caracterização como órgão crítico, literário e noticioso, que
os fundadores, não satisfeitos com tal designação, complementaram com o
diferencial: “simples órgão do elemento de cor desta cidade”. A alcunha de
“simples”, utilizada pelos idealizadores pode ter sinalizado o desejo de realizar um empreendimento com recursos materiais mais modestos, porém,
como se constatará no decorrer desta pesquisa, constituiu-se de um trabalho cuidadosamente elaborado. De dimensões de 21 centímetros de largura
por 28,8 centímetros de altura, as edições, na maioria das vezes, contavam
com quatro páginas, sendo que, nos números 6 e 12, foram impressas folhas
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suplementares para abarcar o conteúdo daquelas edições. Os jornais críticos, humorísticos e noticiosos eram comuns no período analisado e constituíam um largo espectro de finalidades e públicos4. A historiadora Heloísa
Cruz, ao pesquisar as relações entre a imprensa e a cidade, faz questão de
lembrar que:
[P]equenos grupos, formados por 2 ou 3 pessoas, com “seus
escritórios e redações” adaptados em suas próprias casas,
bares, escolas, sindicatos e associações diversas, tornam-se
responsáveis pela edição de inúmeros periódicos que constituíram porção significativa do que seria a imprensa periódica e a leitura corrente no período (CRUZ, 2013, p. 60).

Ao analisar uma mídia impressa, para além do conteúdo, faz-se necessário compreender as escolhas e cuidados que os idealizadores tiveram
ao eleger também seu aspecto visual e gráfico. A concepção do nome, do cabeçalho, da disposição do texto e das figuras ou ilustrações também estão
carregadas de sentidos. Concorda-se com José Roberto Gonçalves quando o
autor assinala que a “leitura de um jornal não se resume à decodificação das
palavras ali impressas, passa também pela forma como as informações estão
dispostas e previamente selecionadas para ali figurarem” (2012, p. 53).
De publicação quinzenal, na margem esquerda, constava o valor da
assinatura do jornal, sendo 8$000 anual e 5$000 semestral. José Antonio dos
Santos comparou o valor d’O Astro com outros jornais da Imprensa Negra
sulina e verificou que os 12 exemplares, divididos pelo valor do semestre, tinham custo bem baixo se comparado com O Succo, que foi vendido dois anos
antes por 1$000,00 ao mês, em Santa Maria, no qual o assinante receberia
dois exemplares que dariam o valor de 500 réis cada um. Já o semanário O
Exemplo, de Porto Alegre, saía a 10$000 por ano, 5$000 por semestre, 3$000
por trimestre e 200 centavos de réis o avulso (SANTOS, 2011, p. 126). No caso
da Imprensa Negra paulista, o jornal semanal O Getulino, que circulou em
Campinas entre 1923 a 1925, tinha reajustado o valor das últimas edições em
7$000 semestral e 12$000 anual (GONÇALVES, 2012, p. 140). O jornal O Commercio, de ampla circulação em Cachoeira do Sul e possuía edição semanal e
anunciava o valor da assinatura anual por 10$000 nos anos de 1927 e 19285.
4 Em Cachoeira, entre 1900 a 1930, foram identificadas várias publicações do gênero como
Oku, O Filhote, Avenida, A Caridade, Mignon, O Sportman, O Malho, O Caçula, O Arauto, O Sorriso
e A Cavação. Exemplares dos jornais citados encontram-se no Museu Municipal de Cachoeira
do Sul.
5 O Commercio. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. 1927-1928. Arquivo Histórico Municipal
de Cachoeira do Sul (AHMCS).
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É uma tarefa desafiadora compreender o impacto do valor da
assinatura do jornal na renda anual ou semestral das famílias assinantes,
especialmente considerando uma comunidade leitora que devia ter uma
diversidade de rendas e ocupações6. Porém, pode-se fazer uma aproximação desse valor com o custo dos produtos alimentícios básicos daqueles anos:
o quilo de café custava em torno de 4$500, 15 quilos de charque custavam
30$000 e uma dúzia de ovos custava aproximadamente 2$0007. O valor de
uma assinatura anual ou semestral equivalia aproximadamente ao valor de
um livro, tornando-a, portanto, bem mais acessível à população8.
Ainda assim, a questão financeira para o pagamento das assinaturas foi motivo de algumas ironias e sátiras n’O Astro. Apesar da atmosfera de
prosperidade que a década de 1920 representou para Cachoeira do Sul, devido
às riquezas advindas da rizicultura (SELBACH, 2007), é importante destacar
que a população estava imersa em contexto de profunda desigualdade econômica, em que em especial as relações trabalhistas eram marcadas pela
exploração e a falta de garantias às camadas populares. Essa insegurança
possivelmente refletia-se em assumir um compromisso financeiro com a assinatura de um periódico, conforme se pode apreender em algumas passagens repletas de ironias:
Dizem que ... (...) o sr. H S. ficou tomado de um impressionante abatimento por ocasião do pagamento ao “O Astro”.
Carta. Ilustre redactor d’O Astro. Esta serve para pedir-lhe
um favor: mandar pelo portador Rs. 5$000, que são para jogar no bicho (...) Para a semana se Deus quizer, lhe devolverei essa importancia, pois, não sei se já lhe disse, agora
estou trabalhando (...) Jagunço.
Tendo uma gentil senhorinha procurando um jovem (G.S.)
para cobrar-lhe umas mensalidades de uma sociedade na
importancia total de 5$000, este metendo as mãos nos bolsos (vasios!), pergunta sem demora: - Troca 50?! 9
6 A continuidade da pesquisa sobre a comunidade leitora e receptora d’O Astro, através
da consulta aos registros civis das pessoas nomeadas enquanto assinantes do jornal O
Astro, foram identificados entre as ocupações e profissões citadas, o importante número de
empregados públicos, assim como de jornaleiros.
7 Pauta de produtos taxados Intendência Municipal no mês de abril de 1927 (O Commercio,
06 de abril de 1927. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno XXVIII, nº 1427, p. 5. AHMCS).
8 O livro de Um pobre homem de Dyonélio Machado estava a venda na Typografia d’O
Commercio por 5$000 e Amor de Perdição, de Camillo Castello Branco por 2$000 (O Commercio,
21 de março de 1928. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno XXIX, nº 1477, p. 8. AHMCS).
9 Passagens retiradas do jornal, respectivamente, nas edições: O Astro, 17 de julho de 1927.
Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno I, nº 5, p. 3. MMCS. O Astro, 31 de julho de 1927.
Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno I, nº 6, p. 5. MMCS. O Astro, 28 de agosto de 1927.
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Apesar do tom jocoso relacionado à cobrança das mensalidades, n’O
Astro, a leitura atenta não indica que essa questão teria inviabilizado a continuação da publicação, sendo que, em muitas passagens, o sucesso do jornal
junto ao público é enaltecido10. Há uma discussão historiográfica que permeia a questão ao considerar que uma elite negra teria acesso a esses jornais,
em contraposição à existência de uma maioria entre a população negra, que
não tinha acesso e, portanto, não estava contemplada no projeto da Imprensa Negra. Esse ponto já foi debatido por Clóvis Moura, que relativizou a referida questão proposta por Roger Bastide (1979) de uma elite negra que estaria
à frente dos jornais, dado que muitos periódicos negros tiveram dificuldades
para sustentarem-se por muito tempo, devido à falta de estrutura econômica, demonstrando, assim, uma abrangência bem maior que dos círculos negros mais bem posicionados financeiramente (MOURA, 1988, p. 2014-2015).
Neste sentido, para além de pensar em contextos extremos apontados por Roger Bastide e por Clóvis Moura, parece mais plausível a ideia
de uma elite negra, não necessariamente somente em termos econômicos,
mas em termos de intelectuais de instrução e capital cultural (MARQUES,
2008; PERUSSATTO, 2018). Mesmo para aqueles que as condições materiais
permitissem uma ascensão social, muitos redatores e receptores destes jornais eram oriundos de famílias pobres e traziam, em seus apontamentos,
as preocupações com as situações vividas pelas pessoas negras com parcas
condições financeiras. Além disso, a questão da luta contra preconceitos de
cor e a busca por condições plenas de cidadania eram o grande viés aglutinador da Imprensa Negra que se mostrou diversa em seus posicionamentos
e orientações ideológicas, assim como nas próprias diferenças nas vivências
dos redatores e colaboradores de um mesmo periódico (ROSA, 2019, p. 207261). Pesquisas sobre o público leitor/receptor dos periódicos da Imprensa
Negra podem apontar caminhos de análise que desvendariam um contexto
bem mais complexo e diverso que a interpretação somente a partir das trajetórias pessoais dos seus idealizadores/fundadores, no sentido de compreender o seu alcance e significação entre a comunidade negra11.
Para compreender a diversidade de aspectos que lastreiam a produção de um periódico, torna-se importante também perceber sobre as escoCachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno I, nº 8, p.4. MMCS.
10 No editorial da edição do dia 30 de outubro de 1927, com o título Enthusiasmados, os
redatores demonstram terem ficado diante da “delirante acceitação, o nosso orgam que
graças ao nosso elemento, quer Cachoeirense, quer Rio Pardense, vem se mantendo no devido
perfil” (O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p.
1. MMCS).
11 A presente pesquisa que orienta este trabalho continua nesta direção, porém devido aos
limites deste artigo não se aprofundará aqui esta discussão.
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lhas na sua apresentação de forma e de conteúdo. A primeira apresentação
encontra-se no título e sua escolha está pautada na intenção de ser representativo da mensagem pretendida pelos idealizadores jornal. O título constitui,
portanto, uma palavra-chave que, a partir dele, tem-se uma ideia resumida
do seu conteúdo, dessa forma, não é uma escolha aleatória. As historiadoras
Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha Peixoto alertam que
“títulos e subtítulos funcionam como “manchetes”, primeiros enunciados
por meio dos quais uma publicação procura anunciar a natureza de sua
intervenção e suas pretensões editoriais” (2007, p. 261). Ao eleger “O Astro”
como denominação do jornal, os idealizadores estavam passando a ideia de
iluminação. Apesar de não estar explícita a intenção da escolha do título,
a forma como os idealizadores dão o tom aos textos e a escolha dos temas
vem ao encontro da ideia de “lançar luzes” sobre temas caros à comunidade
negra leitora. As luzes são para iluminar os feitos dessa comunidade, tanto
as suas convivências sociais ali descritas como para questões que os idealizadores consideravam fundamentais, como a autovalorização positiva dos
negros, denúncias de preconceito e discriminação racial e destaques sobre
a importância da educação. Os jornais da Imprensa Negra costumavam eleger títulos que transmitiam ideias similares, conforme José Antônio Santos
observou na denominação dos jornais O Exemplo, A Alvorada, A Liberdade, A
Hora, A Revolta e A Navalha, títulos que tinham uma “conotação messiânica de
transformação da realidade” (SANTOS, 2011, p. 113).
A distribuição gráfica do jornal geralmente compunha-se na primeira página do cabeçalho com o título em fonte maior e em negrito. Abaixo
seguia o subtítulo e propriedade do jornal, o ano de edição, a cidade, a data
e número da publicação. À esquerda, informam-se os valores das modalidades de assinaturas (anual e mensal) e, à direita, o endereço da redação do
jornal. O Astro não tem informação sobre a tiragem de impressão do jornal
e a oficina tipográfica onde foi impresso aparece em algumas edições no
decorrer das páginas do jornal em uma pequena nota.
Após o cabeçalho, na primeira página, consta um texto mais autoral, isto é, um escrito construído pelos fundadores do jornal, muito similar a
um texto de cunho jornalístico conhecido como editorial. Nesses editoriais,
os autores traziam e refletiam sobre as questões mais caras à comunidade
negra, como posicionamentos sobre efemérides, situações de preconceito,
discriminação e injustiças sociais. O texto é dividido em duas colunas, cuja
disposição segue nas páginas seguintes. Ao centro do texto da primeira página, consta, em todas as edições, um retângulo com bordas em destaque que
se destina a um extrato de um texto poético, geralmente de autores conhecidos pelo público.
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Na página seguinte, a divisão em colunas segue, porém é repartida
em blocos menores para separar o conteúdo de um texto para outro. Sem
uma formatação rígida para todas as edições, eram publicados textos humorísticos e satíricos assinados por pseudônimos, intercalados com as notas sociais que tratavam sobre festejos de clubes sociais, aniversários, casamentos, falecimentos, viagens, entre outros. Em todas as edições, há uma
parte do jornal dedicada exclusivamente ao correspondente de Rio Pardo,
que traz informações sobre os assinantes e a comunidade daquela cidade.
Poucos anúncios publicitários estão presentes no jornal e os que possuem
estão ligados a assinantes que possuem estabelecimentos comerciais.
Apesar de uma composição gráfica similar em todas as edições, não
existia uma formatação rígida para a localização dos textos. Essa condição reflete a necessidade de adequar, da melhor forma, o conteúdo escrito
ao espaço das páginas do jornal. Eduardo Freire expressa que “os recursos
visuais no início do período tipográfico eram poucos, e restringiam-se a filetes, variações na tipografia (fontes), algumas ilustrações e, posteriormente, fotografias de baixa qualidade”, sendo que o jornalista ou produtor do
conteúdo pouco interferia no processo de diagramação, cabendo ao serviço
gráfico do tipógrafo (FREIRE, 2009, p. 297).
Figuras e ilustrações também são elementos escassos n’O Astro,
aparecendo apenas nas duas últimas edições, esboçando o retrato de dois
homenageados pelo jornal. O primeiro deles é o retrato de Aniceto Elias
Fontana, que ilustra a primeira página e faz parte de uma homenagem pela
passagem do seu aniversário. A segunda homenagem diz respeito a José do
Patrocínio, cuja imagem está centralizada no último editorial d’O Astro, que
também é dedicado a data de 13 de maio. Elementos iconográficos buscam
“traduzir a posição editorial em outra linguagem”, o que dá novos sentidos
e interpretações aquele texto (CRUZ, PEIXOTO, 2007, p. 262).
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Imagem 1 – Aniceto E. Fontana

Fonte: O Astro, 29 de abril de 1928. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul.
Anno II, nº 23, p. 1. MMCS.

Aniceto Elias Fontana foi correspondente em Rio Pardo do jornal
O Astro e atuou como secretário e presidente do Bloco dos Apaches naquela
cidade. No editorial, os redatores do jornal, além de parabenizar pela passagem do seu aniversário, descrevem os festejos e as homenagens que lhe
foram proferidas, especialmente em relação ao seu papel de incentivador e
divulgador do jornal junto à comunidade rio-pardense, sendo ele um “febril
cooperador da raça etíope, de que é um destacado elemento” 12.

12 O Astro, 29 de abril de. 1928. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno II, nº 23, p. 1.
MMCS.
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Imagem 2 – José do Patrocínio

Fonte: O Astro, 13 de maio de 1928. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul.
Anno II, nº 24, p. 1. MMCS.

José Carlos do Patrocínio (1853-1905) foi figura destacada nos escritos da Imprensa Negra das primeiras décadas do século XX. N’O Astro, recebeu especial menção em diversas passagens, assim como ocorria em outros
jornais idealizados para a comunidade negra. Filho do vigário João Carlos
Monteiro e da jovem escravizada Justina Maria do Espírito Santo, formou-se farmacêutico, mas foi na atividade jornalística que teve grande destaque, nela utilizou seus escritos em prol das campanhas abolicionista e republicana. A historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto recupera passagens
da biografia de José do Patrocínio que bem destacam os impedimentos e
dificuldades enfrentadas por um jovem “de cor” naquele contexto, onde o
seu acesso à educação e ao trabalho, e até mesmo seu enlace matrimonial,
foram permeados pelo julgamento da sua condição racial (2014, p. 85-114).
Assim, as ideias de Patrocínio reverberavam na comunidade negra leitora
d’ O Astro, a partir da escolha e interpretação dos fundadores do jornal, que
julgavam merecedoras de atenção e que iam ao encontro dos propósitos
da publicação: trazer uma positivação na imagem da população negra, especialmente dos intelectuais negros. Neste aspecto, percebe-se que José e
Manoel Etelcides confiavam na importância das Letras e da Imprensa, que
outrora servira para impulsionar o movimento abolicionista, agora poderia
estar a serviço da construção de uma legítima cidadania da população ne82
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gra. Já na primeira edição d’O Astro, o nome de José do Patrocínio é citado,
pela ocasião da reflexão sobre o 13 de maio e que foi publicada na primeira
página do periódico:
Na tribuna e na imprensa, homens de elevada envergadura moral batiam-se para que se elevasse o paiz ao nível das
nações cultas, abolindo a instituição infame. Sobre todos se
destacava a figura de magnífica de José do Patrocínio, o negro extraordinário, alma luminosa de paladino, pagnando
pelas colunnas de seu jornal a liberdade de sua raça13.

Na última edição d’ O Astro, cuja temática voltava-se novamente
para o 13 de maio, a figura de José do Patrocínio é enaltecida como um dos
principais responsáveis pela abolição da escravidão, com a publicação da
imagem referida anteriormente e a seguinte passagem que se destaca:
Os campeões do abolicionismo estavam impacientes. Fez-se na imprensa, na poesia, na tribuna, enfim, uma larga e
intensa campanha abolicionista, destacando-se entre Joaquim Nabuco, Luiz Gama, Castro Alves, o poeta dos escravos, José do Patrocínio, o negro excelso que fez a mais activa propaganda que até então se pode imaginar14.

A figura da Princesa Isabel também foi lembrada nos textos que O
Astro rememorou a data da Abolição. No entanto, ela aparece após toda a
descrição da luta de José do Patrocínio que, junto “a vontade quase unanime do povo, que expontaneamente organizava sociedades abolicionistas”
conseguiram a aprovação das leis emancipacionistas de 1871 e 1885. Para os
redatores d’O Astro, a “princesa D. Izabel, que era mulher antes de ser princesa, collocou acima dos interesses do throno os sensíveis mandamentos
do coração – e assinou a lei que redimiu a raça” 15. Aqui fica bem destacado o
papel de coadjuvante da Princesa Isabel, que muito mais pelos seus “instintos femininos”, isto é, valores considerados intrínsecos a natureza da mulher, culminou na assinatura de uma situação já instaurada por uma ampla
luta abolicionista, cujos protagonistas negros recebiam maior primazia
aos olhos da comunidade negra, sendo José do Patrocínio o mais destacado personagem. Através dos seus discursos nas tribunas, nas praças e nos
13 O Astro, 13 de maio de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 1, p. 1. MMCS
(grifo da autora).
14 O Astro, 13 de maio de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 24, p. 1.
MMCS (grifo da autora).
15 O Astro, 13 de maio de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 1, p. 1. MMCS.
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jornais visavam congregar os variados grupos sociais que se uniam na luta
abolicionista, mas especialmente julgava imprescindível a participação de
escravizados, libertandos e libertos neste processo (ALBUQUERQUE, 2018,
p. 331). O traço ilustrado e ao mesmo tempo popular de Patrocínio fez dele
a grande inspiração da Imprensa Negra, como se viu n’O Astro e em outros
periódicos negros16.
O Astro circulava quinzenalmente e a maioria das edições era publicada aos domingos, o que leva a crer que essa ocasião era a mais propícia
para adequar a jornada de trabalho semanal de José e Manoel Etelcides ao
trabalho extra de elaborar, confeccionar e distribuir o jornal. As poucas edições publicadas em outros dias da semana visavam destacar algum evento
ou efeméride que ocorria naquele mês, como a Proclamação da República,
cujo 15 de novembro de 1927 era em uma terça-feira e mereceu uma atenção
reflexiva dos idealizadores do jornal.
Não se tem informações sobre a tiragem de publicação d’ O Astro,
que possibilitaria ter uma noção aproximada da abrangência de assinantes do jornal. Porém, o jornal publicou, em algumas edições, os nomes dos
novos assinantes d’ O Astro, o que permite, de certa forma, ter-se uma compreensão inicial em termos quantitativos desse público. Além da alcunha
de identificação assinante, era utilizado também o termo favorecedor, o que
permitiu que se identificassem aproximadamente 88 assinantes/favorecedores, residentes principalmente nos municípios de Cachoeira do Sul e
Rio Pardo17. No entanto, as pesquisadoras Heloisa de Faria Cruz e Maria do
Rosário da Cunha Peixoto indicam que, termos quantitativos, em relação
à tiragem de jornais, elas podem escamotear um processo mais complexo:
“uma tiragem menor não identiﬁca imediatamente uma publicação com
fragilidade comercial, podendo ser indício de sua especialização ou de sua
atuação num âmbito social mais delimitado e restrito” (2007, p. 263). Nessa
perspectiva, é preciso atentar-se para todo um público leitor e receptor que
tem acesso ao conteúdo do jornal e não está necessariamente comprando
aquela publicação, o que leva a destacar uma maior abrangência desse público leitor/receptor.
Além de Cachoeira do Sul, o jornal teve importante circulação no
município vizinho de Rio Pardo. Possivelmente. isso se deve ao vínculo fa16
Em artigos dos redatores do jornal O Exemplo, José do Patrocínio foi lembrado
como “príncipe do jornalismo brasileiro” e “pena mais cintilante da imprensa brasileira”
(PERUSSATO, 2018, p. 71).
17 Para este levantamento, procedeu-se a uma relação nominal das pessoas citadas no
jornal, juntamente com informações adicionais que auxiliaram a identificação no contexto de
inserção na publicação como redatores, colaboradores, assinantes ou apenas citados.
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miliar e comunitário de Manoel Etelcides, um dos fundadores do jornal.
Apesar de exercer sua profissão em Cachoeira do Sul, ele era natural de Rio
Pardo, onde também residiam seus pais e irmãos, o que pode ter facilitado
a difusão do jornal para além dos vínculos familiares.
A circulação para outras cidades dos periódicos impressos nas primeiras décadas do século XX, contou com uma malha ferroviária em expansão, que transportava variados impressos das cidades maiores para as
menores. A Tipografia do jornal O Commercio, por exemplo, disponibilizava
para venda revistas ilustradas como as cariocas Fon-Fon e Careta, entre outras18. Neste sentido, é importante considerar as redes de difusão de periódicos que se expandiam e permitiam o acesso a revistas publicadas na capital federal até uma cidade do interior do Rio Grande do Sul19. Para os jornais
locais, os meios mais efetivos de circulação contavam com a existência de
um correspondente, isto é, uma pessoa encarregada de angariar novos
assinantes, recolher os valores das assinaturas, entregar as publicações e,
principalmente, coletar informações para compor as notas sociais daquela
comunidade assinante. No caso d’O Astro, essa função era desempenhada
por Aniceto Fontana em Rio Pardo. Não se tem informações precisas sobre
a existência de assinantes em outras cidades do Rio Grande do Sul, mas,
pelas notas sociais, nas quais são citados nomes de pessoas residentes em
outras cidades, especialmente Porto Alegre, presume-se que receberam
exemplares do jornal ou acessaram-no de alguma outra forma.
Ao que consta, O Astro era distribuído comercialmente em particular por meio de assinaturas, já que não consta a informação de valores para
a opção de venda avulsa do periódico. Esse fato, de certa forma, garantia
que não houvesse o desperdício de recursos na publicação de impressos em
quantidade maior que o que fosse absorvido para a comunidade, garantindo uma segurança financeira maior aos proprietários. Tudo indica que os
custos da assinatura do jornal eram revertidos para a confecção do próprio
jornal, não possuindo, portanto, fins lucrativos. Isso se percebe também
pela pouquíssima quantidade de anúncios comerciais ou publicitários, o
que se observa que era bastante comum em periódicos de cunho comercial,
como no caso d’ O Commercio.
Ainda sobre a circulação do jornal, é importante destacar que era
procedimento comum entre os órgãos da imprensa em geral o envio e o
recebimento de jornais. O Commercio destacou, em 18 de maio de 1927, o
18 O Commercio, 21 de março de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno XXIX, nº
1477, p. 8. AHMCS.
19 Sobre a difusão de materiais impressos pelo interior do Brasil, no caso do estudo no
interior do Ceará, ver BARBOSA; LIMA, 2008.
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surgimento d’O Astro:
É este o nome do novo jornal quinzenal de pequeno formato
que no dia 13 do corrente, apareceu nesta cidade, sendo
crítico, humorístico e literário, de propriedade da empresa
Farias & Silva. É defensor dos interesses e órgão social do
elemento de cor desta cidade. Longa e próspera existência
desejamos ao novo colega20.

O jornal de José e Manoel Etelcides também ressaltou o recebimento ou saudação de outros periódicos. Na Imprensa Negra, esse procedimento tinha um adicional de saudar os jornais auto-referenciados muitas
vezes de coirmãos, incentivando a permanência e o êxito daqueles, o que
permitiu inclusive posterior identificação de jornais, cujos exemplares não
permaneceram disponíveis para consulta. Na edição de 15 de novembro de
1927, O Astro saudou o jornal O Succo:
A redacção deste illustrado orgam, teve a gentileza de, mais
uma vez, nos obsequiar com suas edições, enviando-nos a
Revista do 6º anniversario, pelo que, sumamente gratos,
nos confessamos. Desejando seja prospero, o prosseguimento desta importante folha da raça etíope, felicitamo-la
elo alcance de mais um ano de existencia que acaba por
completar21.

Portanto, considera-se que a circulação d’ O Astro certamente alcançou outros lugares para além da região central do estado, ao ser enviado
para outras redações diversas. Outra questão que leva a pensar a circularidade para além dos limites estaduais é a citação da obra de Lino Guedes,
importante jornalista da Imprensa Negra paulista. Na edição de 30 de outubro de 1927, uma nota com o título O canto do Cysne preto anotava:

20 O Commercio, 18 de maio de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno XXVIII, nº
1433, p. 1. AHMCS.
21 O Astro, 15 de novembro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 13, p. 3.
MMCS. Jornal da Imprensa Negra de Santa Maria, O Succo iniciou suas atividades na década
de 1920, sendo de publicação quinzenal. Registros indicam que esse jornal perdurou pelo
menos até 1934. José do Nascimento Filho Francisco de Assis e Elias Marques, entre outros,
compuseram a direção do periódico, cf. OLIVEIRA, 2017.
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Com esse titulo, tivemos o prazer de ha dias receber um
sumptuoso livro de poesias de autoria do nosso distincto
patrício Snr Lino Guedes, residente em S. Paulo que, com os
seguintes termos a nós se dirigiu: “A’ Redação Illustrada d’O
Astro com muito afecto, o patrício – Lino Guedes”. A esse
excelso elemento da raça, e por essa demonstração sympathica que nos desvanece ficamos altamente penhorados22.

Lino Guedes foi jornalista ativo na Imprensa Negra paulista e esteve
à frente do jornal Getulino, publicado em Campinas entre 1923 e 1926, juntamente com Gervásio de Moraes. Nascido em 24 de junho de 1887, na cidade
de Socorro, interior do estado de São Paulo, era filho dos ex-escravizados
Benedita Eugênia e José Pinto Guedes. Desde muito jovem, esteve ligado à
imprensa como revisor e redator de diversos órgãos da imprensa paulista.
Militante no movimento negro, destacou-se ainda como poeta e, além da já
citada obra de 1926, publicou outras produções literárias. Falecido em quatro
de março de 1951, Lino Guedes, com sua grande atuação intelectual, é considerado o iniciador da negritude no Brasil 23. Para o sociólogo Mario Augusto Medeiros da Silva, Lino Guedes trazia ao público “uma poesia em que os
negros, no passado e no presente, e seus modos de vida são os personagens
centrais, e narrando uma história coletiva desse grupo” (2017, p. 600).
Neste sentido, ressalta-se neste trabalho a circularidade de ideias entre esses protagonistas negros. A distância territorial entre o jornalista paulista e os fundadores d’O Astro não impediu que os últimos acessassem o que
estava acontecendo e os debates que estavam ocorrendo sobre as questões
caras à população negra no país, revelando-se relações bem mais estreitas do
que se pode supor.
Por falar em circularidade de ideias, é fundamental destacar o papel
que a imprensa teve em propagar a produção literária no Brasil. O livro, item
mais caro e de acesso mais restrito, muitas vezes só era publicado após o conteúdo ter sido já divulgado nas páginas dos periódicos. Isso contribuiu para
uma popularização da produção literária realizada a partir dos jornais, que,
inclusive, declaravam-se como veículos literários. N’ O Astro, a divulgação da
produção literária se fazia basicamente de duas formas: na primeira página
do periódico, na diagramação central e em destaque no decorrer do jornal,
com prosas ou quadrinhas, estas últimas de cunho mais humorístico e satíri22 O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p. 2.
MMCS.
23 São muitos os trabalhos que abordam a atuação de Lino Guedes e sua militância,
sendo que se consultou os seguintes estudos que dão conta das informações acima expostas
(MARQUES, 2008; MIRANDA, 2005; GONÇALVES, 2012).
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co, com a utilização de pseudônimos, sendo realizado, na maioria das vezes,
pelos próprios idealizadores e colaboradores do jornal. Catia Miriam da Costa (2018) analisando Angola e Portugal, a partir de uma perspectiva colonial,
afirma que, nas primeiras décadas do século XX, a imprensa proporcionou
uma democratização ao acesso a obras literárias e dinamizou a produção literária que encontrou espaço de recepção e difusão.
A escolha das referências literárias expressas n’ O Astro não era
fruto do acaso e estava de acordo com as percepções de mundo que os
idealizadores buscavam difundir entre seus leitores. Autores como Cruz e
Sousa24 e Machado de Assis25 receberam especial destaque com seus conteúdos literários impressos na página principal, sendo que, dos literatos identificados, pelo menos quatro deles eram pessoas negras, o que, mais uma vez,
confirma a ideia dos idealizadores do jornal em prestigiar a produção intelectual negra. Cruz e Sousa e Machado de Assis, literatos que tiveram maior
projeção nacional, foram, em seu tempo e a posteriori, ao mesmo tempo em
que celebrados, julgados, pela sua produção intelectual estar ligada ou não
às questões caras a sua condição racial26. Neste aspecto, o próprio prestígio
aos autores negros dado pelo periódico sinaliza uma postura confluente de
interesses e posições, o que, de certa forma, já contribui para desarticular
uma interpretação que “embranquece” a postura desses autores diante da
sociedade naquele contexto.
Sobre a escrita dos intelectuais negros, José Geraldo Marques desenvolve o argumento sobre o seu complexo papel de resistência, uma vez
que ela está imersa em um contexto que o objeto escrita “sempre serviu aos
24 João da Cruz e Sousa (1861-1898), poeta negro catarinense, foi um dos percursores do
Simbolismo no Brasil (CANDIDO, 2010, p. 77). A obra do poeta foi publicada em duas edições
d’O Astro (Soneto em O Astro, 18 de agosto de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno
I, nº 7, p. 1 MMCS. E Olhos, em O Astro, em 28 de agosto de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande
do Sul. Anno I, nº 8, p. 1 MMCS).
25 Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), o maior nome da literatura brasileira
também foi contemplado n’ O Astro. Entre os muitos trabalhos que abordam a produção
de Machado de Assis, a partir da história social, destaca-se para este trabalho a tese da
historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, que analisa a trajetória do referido autor a partir do
seu lugar social e racial enquanto um homem negro letrado. A autora enfatiza que Machado
de Assis via, no jornal, um potencial transformador da sociedade e revelador de “talentos e
virtudes usualmente deixados à sombra”, assim como essa fé nos jornais foi compartilhada
por “outras demonstrações empíricas nas trajetórias de Luiz Gama, Ferreira de Menezes e
José do Patrocínio a partir dos anos 1860” (PINTO, 2014, p. 115-116).
26 Hemetério José dos Santos, professor, gramático e filólogo, também um homem negro
e contemporâneo de Machado de Assis, acusava-o de não se envolver com as questões raciais
(cf. PINTO, 2014, p. 139). Cruz e Sousa, por sua vez, teve sua obra lida e relida, com diferentes
posicionamentos, que ora colocam-no como participante deste debate, ora como alienado
(SOUZA, 2013).
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poderes constituídos, à opressão das elites brancas, ao colonialismo”, em
um país periférico como o Brasil que atualmente ainda enfrenta problemas
para democratizar o acesso à cultura letrada (2008, p. 30). Esse sentido de
resistência é uma das grandes marcas da Imprensa Negra, uma vez que ela
coloca-se, apropria-se e utiliza a favor de suas questões e possibilidades ferramentas da cultura letrada até então disponíveis e privilegiadas na cultura
dominante branca e elitista27.
Ao que se infere, as análises sobre a intelectualidade negra são
perpassadas, na maioria das vezes, pelo paradoxo. Os intelectuais negros
são acusados de “embranquecerem” ao acessar uma cultura da instrução
concebida como branca28. Por outro lado, buscam-se orientações e posições
desses intelectuais que estejam obrigatoriamente relacionadas e remetidas
à cultura negra e africana, desconsiderando totalmente a historicidade e a
constituição de reflexões que ocorreram de forma processual (FRANCISCO, 2010. REIS, 2016). Defende-se para responder a esse impasse duas linhas de pensamento que se complementam. A primeira linha argumentativa refere-se ao julgamento que indivíduos negros letrados sofreram para
além de suas individualidades. A historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto
ao referir-se às acusações a Machado de Assis e Cruz e Sousa como literatos
alienados assinala que “afirmar-se simplesmente como um homem soava
como um certo exagero ou uma incompletude naquela sociedade, tanto que
invariavelmente eram lembrados de sua origem racial por amigos, inimigos, críticos e demais contemporâneos” (2014, p. 118).
A segunda linha argumentativa considera uma perspectiva pós-colonial defendida por Stuart Hall. Essa perspectiva indica, em linhas gerais,
um movimento bem mais complexo entre colonizadores e colonizados
(HALL, 2003, p. 104). Oriundo de uma família de classe média jamaicana,
Hall expressou que, logo cedo, teve a “consciência da contradição da cultura
colonial, de como a gente sobrevive a experiência da dependência colonial,
de classe e cor, e que de como isso pode destruir você, subjetivamente”. Hall
27 Alguns dos trabalhos que trazem esta perspectiva: MARQUES, 2008; MIRANDA, 2005.
28 Neste sentido, a interpretação de Roger Bastide (1979, p. 149) sobre a Imprensa Negra
que se resumia na ideia de uma aspiração dos negros à capacidade de assimilação da cultura
do branco foi bastante amplificada, mesmo naquelas pesquisas que buscam criticar suas
posições, elas ainda acabam por reelaborá-las e trazê-las à baila “em outras palavras” (como
observado em MARQUES, 2008). Isso reforça, por um lado, a influência da escola sociológica
paulista, que forma os primeiros estudos e desbanca cientificamente o mito da democracia
racial, apresentando os preconceitos de cor, o que, a tempos, a população negra já vinha
denunciando pelos seus próprios jornais. Em contrapartida, outros estudos vêm cada vez mais
buscando demonstrar que não era o embranquecimento ou o aburguesamento que os líderes
negros propagavam em suma, mas o acesso à cidadania, que detinham de forma privilegiada
os brancos. Dentre os estudos, destacam-se a dissertação de Fernanda Oliveira da Silva (2011).
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autodesignou-se como “intelectual diaspórico”, posicionando-se e assumindo seu lugar de fala em um universo teórico eurocêntrico. O autor fala
a partir de uma dupla diáspora vivenciada: africana no Caribe e caribenha
na Grã-Bretanha, sendo que “a perspectiva do crítico como diaspórico é
constitutiva de seu trabalho, enquanto ele fala do centro da Europa”. Esse
diaspórico não é entendido por Hall como “puro”, mítico-original ou essencialista, mas em um sentido “impuro” e híbrido, constituído pelo encontro
de identidades.
Assim posto, a publicação d’Astro ocorreu em um ambiente estético-literário bastante influenciado ainda pelo estilo parnasianista na sua expressão escrita29. José Geraldo Marques (2008) ao analisar o jornal O Getulino, de
Campinas, também observou a utilização do estilo linguístico parnasianista
naquele periódico, revelando um estilo formal prevalecendo sobre o estilo informal, o que demonstra um “projeto purista de linguagem de matizes diversificados, baseado em uma norma-padrão”. Para o autor “agir (de certa maneira), mas, principalmente, falar e pensar como o branco, seria a senha para
a entrada na sociedade branca e, consequentemente, um passo na conquista
da cidadania plena do negro” (MARQUES, 2008, p. 118). Ao aproximarem-se
dos costumes burgueses, os intelectuais negros estavam demonstrando que
conheciam as regras do jogo e se o caminho para a conquista da cidadania
era esse, buscavam demostrar que eles também sabiam jogar e, portanto, estavam aptos para o exercício pleno da cidadania (BALSALOBRE, 2009).
Na hierarquia de uma produção gráfica, a página inicial das publicações impressas é o espaço privilegiado, onde se concentrava os textos que
expressavam as principais aspirações e preocupações de seus idealizadores
e de toda a comunidade negra. N’ O Astro, como se pode observar, foi na primeira página que os idealizadores se manifestaram pessoalmente ou cederam espaço a outras vozes, através da escrita. Foi ali que as denúncias contra
o preconceito e discriminação racial foram efusivamente registradas, proporcionando à comunidade a oportunidade de refletir e se manifestar por
meio do jornal30.

29 Para Marques (2008, p. 138-144), o estilo parnasiano expressa um gênero discursivo
grandiloquente, composto pelo uso em excesso de adjetivações edificantes. O estilo ultrapassou
os limites do discurso poético e fez-se presente também no “discurso bacharelesco, que
animava principalmente as formas políticas e jurídicas da modalidade oral da língua”.
30 Das 21 edições analisadas, em cinco delas a primeira página trouxe denúncias de
preconceito e discriminação racial, ficando atrás somente dos temas relacionados a notas
sociais e esportivas que estavam presentes na capa de nove edições.
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Imagem 3 – Página inicial d’O Astro com o texto Intolerancia

Fonte: O Astro na edição de 17 de julho de 1927. Cachoeira do Sul. Rio
Grande do Sul. Anno I, nº 5, p. 1 MMCS.

2 INVENTÁRIO TEMÁTICO D’O ASTRO
A partir da análise de cada edição do jornal O Astro em seu conjunto,
foi possível identificar que os assuntos estavam vinculados a alguns eixos
temáticos principais e que se faziam presentes na maioria dos números impressos. Metodologicamente, categorizou-se os conteúdos de acordo com
apresentavam-se na forma e finalidade e os vinculando a determinado eixo
temático correspondente, assim como, mensurar a ocorrência percentual
dos temas a partir da quantificação dos assuntos trazidos pela publicação.
Esta categorização em eixos temáticos não exclui, porém, a percepção de que algumas características de um determinado eixo podem ser
percebidas em notas ou textos classificados em um eixo diverso, como se
observa especialmente no eixo temático de conteúdos crítico- satíricos, nos
quais podem ser analisados no prisma de pertencerem também a temas sócio-políticos, como se evidenciará a seguir em uma análise qualitativa das
passagens do impresso.
No eixo temático 1 foram classificados os textos que trazem conteúRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 73-100, julho de 2022.
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dos reflexivos sobre a história e suas datas comemorativas, principalmente
a história da população negra, valorização positiva dos negros, luta pela cidadania e educação e denúncias de situações de enfrentamento de preconceito e discriminação racial. A temática sócio-política compõem aproximadamente 2% do total dos assuntos abordados n’ O Astro no decorrer do ano
de sua publicação, o que percentualmente é um número baixo se comparado aos demais eixos, a exemplo do eixo relacionado às notas sociais que
correspondia a 32% dos assuntos relacionados no jornal. Porém, a temática
sócio-política recebia atenção especial para os idealizadores do jornal, sendo que estes textos eram publicados na capa, isto é, espaço privilegiado do
jornal e que ocupava a integralidade da primeira página.
Em relação ao eixo temático 2, agrupou-se publicações que versavam sobre notas sociais. Percebe-se que além dos assinantes do jornal, também eram homenageados seus familiares e constituíam-se por registros e
felicitações de aniversários, casamentos, conquista de diplomas, além de
notas sobre enfermos, falecimentos e informações sobre pessoas que viajaram ou estiveram pelas cidades de Cachoeira do Sul e Rio Pardo. Aqui
também se enquadram notas de agradecimento enviada pelos leitores. Por
mais simples que pareçam as felicitações realizadas no impresso é importante destacar que eles traziam um sentimento de valorização da individualidade das pessoas diante do coletivo. Familiares solicitavam ao jornal a
felicitação de parentes que moravam em outras localidades também como
forma de homenageá-los. Em jornais de maior circulação na cidade de Cachoeira do Sul como O Commercio, tinham em menor número estas passagens, mas que possivelmente destinavam-se a pessoas pertencentes aos
grupos sociais mais privilegiados financeiramente ou de destaque político.
Portanto, o nome estampado no impresso também constituía uma forma
de valorização dos membros daquela comunidade e dessa forma, um espaço importante da publicação deveria fazer cumprir esta finalidade. Maria
Angélica Zubaran enfatizou o caráter pedagógico da Imprensa Negra ao
trazer fragmentos biográficos e imagens de personalidades negras de destaque n’ O Exemplo como forma de “encenarem publicamente o “direito de
significar” para os afrodescendentes, se constituíram como um espaço de
transgressão” (2016b, p. 217).
O eixo temático 3, com a ocorrência 13% do total da publicação,
agrupou-se notas e assuntos relacionados ao associativismo, destacam-se
notas sobres as festividades que a comunidade estava envolvida, tais como
clubes sociais, clubes de futebol, blocos de carnaval e demais notícias relacionadas a comemorações associativas. Fernanda Oliveira da Silva em sua
dissertação de mestrado identificou para Pelotas, a importante relação que
existia entre o jornal da Imprensa Negra A Alvorada e os militantes da Fren92
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te Negra Pelotense e as sociedades negras, sendo que membros fundadores
ou colaboradores dos jornais também ocupavam cargos em atividades associativas (2011, p. 166-167). No caso d’ O Astro, foi possível certificar-se que
José de Farias esteve envolvido na fundação do 15 de Novembro Futebol Clube de Cachoeira do Sul. Em Rio Pardo, o correspondente Aniceto Fontana
também esteve envolvido com as sociedades recreativas, como secretário e
tesoureiro do Bloco dos Apaches31.
Considerou-se também como pertencente ao eixo temático referente
aos conteúdos associativos o concurso de beleza promovido pelo jornal para
escolher a mais bela senhorinha da classe para as comunidades negras de
Cachoeira do Sul e Rio Pardo. O Astro passou a publicar nas edições subsequentes, o nome das mulheres e o número de votos que recebiam. Em Cachoeira, Clelia de Almeida foi a vencedora e, no dia 11 de janeiro de 1928, os
redatores d’ O Astro dirigiram-se até a residência de Clelia para entregar-lhe
a premiação, que foi seguido de um “brilhante baile e uma lauta meza de chás
e doces”32. Em Rio Pardo, a vencedora do concurso de beleza foi Dorvalina
Garcia, homenageada pelo correspondente Aniceto Fontana, que lhe “proferiu algumas palavras em nome desta folha, fazendo a entrega do prêmio, que
foi um estojo de bordar”33.
Os concursos de beleza eram realizados amplamente pelos clubes sociais negros no período e por diversos órgãos da Imprensa Negra conforme
Amanda Braga observou em pesquisa de doutorado nos jornais negros paulistas (2013, p. 117). Inicialmente esta constatação pode evidenciar esta perspectiva da valorização da imagem feminina enquanto objeto de apreciação
masculina, visto como uma incorporação de hábitos burgueses machistas,
visto que a escolha da “mais bela” era promoção usual nos clubes sociais em
geral. No entanto, os concursos de beleza negra podem ser compreendidos
dentro do seu potencial de valorizar e positivar a estética e o biotipo das mulheres negra para além de uma valorização estética que priorizava características femininas das mulheres brancas. Amanda Braga contribui com a questão ao enfatizar que os concursos, para além de positivar o conceito de beleza
negra, visavam “apresentar uma réplica a imagem da mulata promíscua que
vimos nascer no período escravocrata”, objetivando a “valorização de uma
beleza moldada pelos ditames da moral e dos bons costumes, em contraposição a uma beleza objeto, ligada a fetiches sexuais” (BRAGA, 2013, p. 119).
31 O Astro, 09 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 11, p. 2.
MMCS.
32 O Astro, 13 de maio de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 24, p. 4.
MMCS.
33 O Astro, 29 de abril de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 23, p. 3.
MMCS.
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 73-100, julho de 2022.

93

Aline Sônego

A própria forma de tratamento como “senhorinhas” pretendia dar
este direcionamento respeitoso às concorrentes. A escolha do mimo a ser
concedido à vencedora do concurso, um estojo de bordar, também revela
algo sobre o que se esperava de uma mulher em relação aos afazeres e costumes domésticos. Assim como, o registro da oferta de uma “farta mesa de
doces e bebidas” na ocasião da premiação estava ligada a capacidade da senhorinha em ser uma boa anfitriã diante daquela sociedade.
As percepções sobre as mulheres expressas nos jornais da Imprensa
Negra, ao primeiro olhar, parecem estar dentro do espectro do que se esperava do comportamento feminino no início do século XX (MIRANDA, 2005,
p. 224). Os comportamentos femininos eram julgados e cerceados em todos
os lugares sociais e nas sociedades negras isso também se percebeu também
n’ O Astro, através das críticas em forma de sátiras que julgavam o comportamento das mulheres considerado inapropriado. No entanto, elas não se calaram mediante comentários caluniosos. Um exemplo foi a reprodução n’O
Astro de uma certidão registrada em cartório, cujo conteúdo trata-se de uma
retratação, a pedido de uma mãe, de um homem que havia ofendido e injuriado a sua filha na saída de um baile em Rio Pardo. Pode-se inferir que mãe
exigiu que o pedido de desculpas pelo ato ultrapassasse a esfera privada e
chegasse à comunidade na qual conviviam. O Astro, por sua vez, serviu como
divulgador da referida contenta34.
Apurando um pouco mais o olhar, é possível também transmutar a
percepção da participação feminina enquanto representação da visão masculina, como no caso d’ O Astro no qual a redação dos textos era majoritariamente masculina. Não se pode incorrer no erro de interpretação de que estas mulheres estavam inertes e inativas naquela comunidade negra, pois as
mesmas candidatas a mais “bela senhorita de nossa classe”, estavam atuando
na direção e organização de clubes sociais. Umbelina Ferreira, por exemplo,
uma das votadas no concurso de beleza35, também era integrante da diretoria
do Bloco dos Apaches, bloco carnavalesco de Rio Pardo36. Além de Umbelina,
outras mulheres se destacavam nas diretorias dos clubes sociais. O jornal O
Commercio37, noticiou a diretoria eleita do clube União 15 de Novembro, que
foi composta por Gonçalina N. Moreira (Presidente), Maria Couto (Vice-pre34 O Astro, 19 de fevereiro de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 19, p. 4.
MMCS.
35 O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p.6.
MMCS.
36 O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p.2.
MMCS.
37 O Commercio, 16 de fevereiro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno XXVIII,
nº 1420, p. 3. AHMCS.
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sidente), Carmen Oliveira (1º secretária), Universina Silva (2º secretária),
Rita Cortês (tesoureira), Romilda Dornelles (oradora) e Selma Moreira (procuradora). Mulheres que têm seus nomes citados em passagens do jornal O
Astro, indicando que pertencem a comunidade negra local.
O eixo 4 agrupou-se as publicações de conteúdo literário, representando 8% do total dos temas abordados. Como já se destacou, os autores
mais conhecidos eram privilegiados com a publicação da sua obra na centralidade da primeira página, como no caso de Machado de Assis. Mas o
jornal também publicou contribuições de autores locais, que eram citados
como colaboradores, como no caso do registro da colaboração do Sr. Hermes Galvão, com o envio e publicação do texto Anna Veronica38.
Mas a maior participação de colaboradores dentro da própria comunidade leitora foi na produção de textos críticos e satíricos, envolvendo
as pessoas daquele grupo social e pertencem ao eixo 5 e compôs 30% de
ocorrência dentre os eixos temáticos analisados. Eram comuns o uso da
linguagem informal, uso de pseudônimos e de abreviações dos nomes para
que apenas alguns decodificassem de quem se tratava a crítica e a sátira.
Textos em prosa e poesia que trazem conteúdos humorísticos e satíricos
que envolvem na maioria dos casos observações críticas aos comportamentos sociais da comunidade leitora. Isso inclusive, foi alvo de queixas por
alguns membros da comunidade que não apreciaram ver seus nomes subentendidos nestas críticas e sátiras. Em algumas vezes os fundadores do
jornal tiveram que se desculpar ou justificar o objetivo de tais brincadeiras39.
Pesquisadores que tratam sobre a imprensa negra trazem uma interpretação de que os idealizadores dos jornais negros se utilizavam deste
recurso para coibir comportamentos considerados inadequados e dos quais
a comunidade negra era alvo de preconceitos. Percebe-se que em relação
aos comportamentos femininos, ocorria um cerceamento maior como já se
destacou anteriormente, mas que para a comunidade em geral, as sátiras e
críticas pareciam também ser uma forma de publicidade e busca pela identificação com o público leitor/receptor.
O recurso crítico e satírico também serviu para tocar assuntos caros
38 O Astro, 31 de janeiro de 1928. Cachoeira o Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 18, p. 3.
MMCS.
39 Para esclarecer a razão de isso ser, devemos dizer que, quando nos surgiu a idea de
fundal-o não foi nosso intuito especialisal-o em lcriticas, longe até, deste pensar, o nosso intuito
éra tão somente fazel-o absolutamente humorístico e litterario, visto que nenhum outro dessa
natureza tivera aparecido Enthusiasmados, O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul.
Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p. 1. MMCS.
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a comunidade negra como as relações interétnicas e por isso, considera-se
que os tema sócio-políticos inventariados não estavam restritos aos textos
formais. Assim como as questões políticas eram comentadas em tom jocoso40, o que de certa forma serve como uma reflexão sobre um tema ou assunto mais sensível ou espinhoso, as situações de preconceitos e discriminação racial também seguiam este viés. Na quadrinha Nunca vi, as relações
nem sempre amistosas entre brancos e negros serviram de elemento para
compor uma paródia para situações improváveis, descrita na colaboração
enviada por João Sardy, de Porto Alegre, e publicada n’ O Astro em 15 de
novembro de 192741.
No eixo 6, com ocorrência de 4% dos conteúdos publicados, reuniu-se os textos escritos pelos fundadores avaliando o progresso do jornal, seus
objetivos e passagens que expressam críticas e elogios a publicação ou aos
seus idealizadores, assim como as menções aos novos assinantes e notas
sobre a distribuição do jornal.
O conteúdo publicitário diz respeito ao eixo 7 e refere-se principalmente a pequenas passagens, com anúncios de estabelecimentos comerciais, muitos deles ligados aos próprios assinantes ou seus familiares (correspondente a 3% dos temas da publicação). Como se observou, em termos
quantitativos, eram pouco frequentes, ocupando pequenos espaços na diagramação do jornal. Conforme já se abordou anteriormente, anúncios desta natureza não deviam trazer muitos recursos para o jornal, que investia
na opção de assinaturas para manter seu expediente.
O eixo temático 8, presente percentualmente em 3% dentre os eixos
temáticos, trata sobre a saudação de jornais e publicações recebidas pela
redação d’ O Astro e que também tiveram um espaço importante na valorização e divulgação de outras cidades, como já se apontou anteriormente quando se abordou sobre a circulação e difusão de periódicos. Por sua
vez, temas e assuntos que não se enquadram nos eixos anteriores e que
40 É o caso da quadrinha O guarda e o guasca, faz a alusão ao movimento revolucionário
formado por militares e liderado por Luís Carlos Prestes (O Astro, 18 de agosto de 1927.
Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 7, p. 4. MMCS). Conhecido como “Coluna
Prestes” que entre os anos 1925 a 1927 percorreu os estados brasileiros, com forte atuação no
território rio-grandense e tinham como principal objetivo a oposição ao governo federal que
detinha forte caráter oligárquico. A quadrinha deixa implícito o clima vigente na imprensa
brasileira da época que se dividia em representar o movimento revolucionário ora como
guerrilheiros pilhadores, ora como uma imagem positiva, aliada aos interesses nacionalistas
e que justificava e reverberava nos pedidos de anistia aos exilados, após o fim da marcha em
1927 (MATOS, 2004, p. 188).
41 “Há quatro coisas no mundo/Que é difícil de se ver/ É pobre fazer acção/ Rico deixar de morrer/
Branco querer bem o negro/Terra boa sem chover” (O Astro, 15 de novembro de 1927. Cachoeira do
Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 13, p. 2 MMCS).
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noticiavam conflitos, crimes e acontecimentos político-administrativos
dos municípios foram classificados no eixo 9 de notícias e notas diversas
e presente em 4% dos temas expressos no periódico. Na maioria dos casos eram informações trazidas pelo correspondente de Rio Pardo, Aniceto
Fontana. Destaca-se que as menções à conteúdo político-administrativos
vinham somente de Rio Pardo e nenhuma das vezes a Cachoeira do Sul.
Possivelmente, trata-se se uma maior proximidade de Aniceto com o poder
público municipal, uma vez que ele era funcionário público naquela cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jornal O Astro, entendido como objeto e sujeito desta pesquisa,
recebeu investigação criteriosa, descortinando aspectos de sua materialidade, linguagem, circulação e difusão. Aqui estabeleceu-se um diálogo com
a pesquisa historiográfica sobre a temática e com os estudos dos campos da
comunicação, da literatura e da linguística, buscando verificar similitudes
e diferenças d’ O Astro em relação a outros periódicos do período e, especialmente, com outros exemplares da Imprensa Negra regional e nacional. A
partir do estudo dos conteúdos publicados nas edições d’ Astro, este artigo
também se propôs a identificar quais eram os temas que mais mereceram
a atenção dos redatores. Para isso, elaborou-se o que se convencionou denominar como inventário temático, construindo eixos aglutinadores dos
temas e finalidades dos elementos textuais publicados. Dessa forma, foi
possível quantificar percentualmente as maiores ocorrências de temas, assim como analisar e exemplificar como estes assuntos eram abordados e
de que forma estavam inseridos na publicação. Buscou-se evidenciar como
a empreitada jornalística d’O Astro estava entrelaçada ao contexto do pós-abolição, uma vez que, o jornal trazia as experiências sociais das pessoas
que faziam parte das comunidades negras de Cachoeira do Sul e Rio Pardo
nas primeiras décadas do século XX. Do mesmo modo, compreendeu-se O
Astro enquanto um instrumento de seus fundadores, José e Manoel Etelcides, que juntamente com a comunidade leitora, almejavam a autoafirmação positiva da comunidade negra, a divulgação das atividades sociais
e associativas, lutavam pela cidadania e denunciavam o preconceito e a discriminação racial vigente.
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