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RESUMO 
 
 

Redenção da Serra-SP passou por momentos dramáticos em sua história. O primeiro deles 
pode, sem dúvida, ser apontado como a construção do reservatório de água para abastecer o 
Rio de Janeiro no início da década de 1970, que inundou a cidade, com exceção da Igreja 
Matriz, do prédio da prefeitura e de algumas poucas casas. Esse momento histórico marcou 
decisivamente a vida dos habitantes que se dividiram entre se fixar em outras cidades, 
inclusive São Paulo, e reconstruir suas casas em terreno próximo àquela que ficou conhecida 
como “Cidade Velha”. O reservatório constituiu uma represa que se tornou espaço de lazer 
para os habitantes e atrativo turístico, sendo local de realização de campeonatos de canoagem 
e de outros esportes náuticos. Desse modo, mesmo considerando a construção do reservatório 
como um processo negativo, parte da população resignificou o espaço e se apropriou dele 
como parte de sua história. O volume de água do reservatório baixou significativamente em 
alguns momentos de seca desde a década de 1970, mas atualmente, a partir de meados de 
2014, chegou ao seu limite mais baixo com a seca que atingiu o Estado de São Paulo. A 
própria cidade está sentindo os efeitos da seca no abastecimento de água. Essa situação tem 
repercutido amplamente e causado o interesse da mídia televisiva que acorreu à cidade com o 
apoio da Assessoria de Comunicação da Prefeitura e do Projeto de Extensão Redenção da 
Memória, que acompanhou a realização de duas reportagens e as entrevistas com os 
moradores. Os professores coordenadores do projeto foram também entrevistados a respeito 
de sua percepção acerca da “revelação” da cidade velha e sobre o impacto da seca na 
memória e identidade da população. Com a seca, algumas ruínas da cidade foram reveladas e 
voltaram à tona, suscitando reflexão e nostalgia nos antigos moradores e curiosidade nos 
jovens. A represa passou a fazer parte da história da cidade e de seus moradores, sendo um 
dos mais relevantes componentes da construção e reconstrução da memória e da identidade. A 
reconstrução da cidade após a construção do reservatório foi resultado de uma união de 
esforços que parecem ressurgir agora para manter a represa. Em 1970, uma comissão de 
moradores procurou o então governador do estado, Lauro Natel, porque a população não 
queria que a cidade desaparecesse. Agora, a população e o poder público local tem procurado 
alternativas junto ao governo para que a represa não seja totalmente perdida. Esse processo 
demonstra os fluxos e refluxos da história e a dimensão que um patrimônio, seja natural ou 
cultural atinge. 


