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VISÃO HISTÓRICO-AMBIENTAL DO RIO JACUÍ NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO 

SUL, RS: TESOUROS ESCONDIDOS. Ana Luiza Grohe Machado, José Luiz Goldschmidt Júnior, 

João Antônio da Silva Peixioto, Rodrigo Ourives da Silva, Tamiris Sinnemann, Viviane Araújo Florence, 

Andrea Ines Goldschmidt (orient.) (ULBRA). 

Reconstituir a história de um lugar é mais que um ordenamento dos fatos históricos, mas uma redescoberta de um 

mundo de significados, de imagens, de mitos que o povoam, numa interação nostálgica que, acreditamos, possa ser 

sinônimo de sensibilização. O projeto tem por objetivos a reconstrução histórica do rio através de um estudo sobre 
um acervo fotográfico das diferentes décadas para que possamos construir uma reconstrução ambiental por registros 

fotográficos; além de buscar o estudo histórico dos nomes dados aos diferentes pontos quilométricos no rio. Estes 

nomes foram surgindo popularmente e são usados hoje por pessoas que conhecem, vivem ou trabalham no rio. 

Estamos contando com a comunidade para a realização desta atividade, onde estão sendo realizadas entrevistas com 

barqueiros, pescadores, populações ribeirinhas, pessoas idosas no município, prático do rio e pesquisas no museu 

municipal e arquivo histórico. Até o momento, o acervo fotográfico conta com cerca de cento e trinta fotografias de 

diferentes décadas, mostrando um ambiente paisagístico natural muito distinto do que se vê hoje. Diferentes autores 

de depoimentos ligados ao rio têm nos auxiliado na descoberta de fatos e histórias curiosas sobre os nomes dados 

popularmente nos distintos trechos da bacia. A cada quilômetro do rio deveria haver uma marcação (não mais 

existente hoje) e cada local foi ganhando um nome popular, não planejado, mas que foi sendo difundido pelos 

homens que viviam do rio. Vale ressaltar uma das histórias como exemplo, desta fascinante pesquisa, que deve sem 
dúvida ser escrita para não se perder. Pode-se inclusive afirmar que o Rio Jacuí de hoje, é um rio totalmente 

transformado, baseando-se tanto nos depoimentos como fotografias antigas. É através destes depoimentos que 

poderemos reconstruir a história do rio, e buscar compreender estas grandes transformações. 
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