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Introdução
O jornal O Taquaryense, de Taquari/RS, é o segundo mais antigo em atividade no Rio Grande do Sul. 
Entre julho de 1887, quando começou a circular, e maio de 1888, mês que ocorreu a abolição da 
escravatura no Brasil, diversas matérias do periódico trataram do tema no âmbito nacional e 
regional.

Objetivos
- Analisar o discurso abolicionista do jornal durante a abolição da escravatura, entre julho de 1887 e 
maio de 1888;
- Identificar as características jornalísticas do jornal, a contextualização do processo de abolição 
da escravatura no Brasil e na região e as questões políticas, socioeconômicas e ambientais ligadas 
aos escravos.

Referencial Teórico
Conceito de “Campo Jornalístico” de Pierre Bourdieu (1997).

Metodologia
Uso da imprensa como fonte e objeto de estudo para a história conforme 
Barbosa (1998), Elmir (1995) e Zicman (1985).

Resultados Parciais
- O jornal contém notícias sobre o processo de libertação dos escravos em âmbito nacional e 
regional por meio de temas como: liberdades aos escravos concedidas na região, contratos de 
locação de serviços e formação de comissões abolicionistas.
- O semanário também expressa opinião favorável à liberdade dos escravos negros na região 
expondo  argumentos que defendem a liberdade individual. 

Fonte: Acervo do jornal 
O Taquaryense (1887).
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