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Foto encontrada no Google, com o texto: “O MUNDO É DIFERENTE DA 
PONTE PRÁ  CÁ”. O “pra cá” refere-se à imensa àrea periférica da 
cidade ao longo  das Avenidas Guarapiranga, M’Boi Mirim e outras, 
após a ponte sobre o Rio Pinheiros.

2. Da ponte prá cá

omo eu disse, o começo dessa aventura foi pesquisando sobre as 
represas; mas, logo em seguida, fui aos lugares que ia Cdescobrindo; de metrô, trem, carro e ônibus.

Receei um pouco pela minha coluna, imaginando ônibus sacolejantes 
e lotados em ruas nem sempre bem asfaltadas, e a prática confirmou 
de sobra minhas suspeitas; quanto mais longe o lugar, piores as 
condições das vias, do transporte, do acolhimento (um lanche, um 
café, etc).

Focalizei o Google Earth na Av. Guarapiranga, que cruza o Rio Pinheiros 
— pobre Rio Pinheiros! — e dá origem à extensa a Av. M’ Boi Mirim, 
enquanto que ela própria vira à esquerda para um longo trajeto ao 
longo da Represa,  servindo dezenas de vilas e bairros. 

Logo de início, chamou-me a atenção uma imagem que dizia:

Fiquei curioso; pareceu-me que a mensagem tinha algo de sombrio, 
desafiador, como quem diz: “venha aqui para ver”, e fazia-se 
acompanhar de uma foto igualmente sombria.

“O mundo é diferente da Ponte prá cá - Estrada do M’Boi”
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Depois soube que essa frase é um verso do rap “Da Ponte prá cá”, dos 
Racionais. Procurei na Internet e descobri um comentário bastante 
esclarecedor :

Assisti ao documentário “A Ponte 2006”, no site acima, onde consta o 
depoimento de um vereador sobre a Zona Sul:

“O mundo é diferente da ponte pra cá”! Quem nunca ouviu essa frase proclamada 
pelo líder dos Racionais MC’s, Mano Brown? Com certeza, quem curte rap conhece a 
frase, mas só quem já circulou pelas ruas da zona sul de São Paulo entende na íntegra 
o sentido dessa expressão.

Essa separação não é mito, ela existe na prática, desde o processo de urbanização os 
pobres que eram em sua grande maioria ex-escravos recém “libertos”, foram 
excluídos, e obrigados a se contentarem em viver as margens da sociedade 
capitalista que estava se formando...

Essa desigualdade existente na Zona Sul de São Paulo foi abordada no documentário 
“A Ponte 2006”, que tem a participação de grandes representantes dessa 
comunidade, como Mano Brown e Ferréz...

O documentário “A Ponte 2006” retrata a realidade da quebrada, mas o mais 
importante é que aponta alternativas.

(fonte: http://www.inclusive.org.br/?p=17618)

“Por quê a Zona Sul é a pior zona? Nós tivemos um processo histórico de ocupação da 
cidade de São Paulo, em meados da década de 1980, e que foi muito prejudicial ao 
desenvolvimento. Por quê? As pessoas invadiam a área de manancial de forma 
totalmente desordenada, o Poder Público não podia chegar lá prá prestar o seu 
serviço, os seus produtos, enfim a oferta de serviços públicos. Você não podia por 
uma creche, não podia por uma escola.

Todo o sistema de transporte público naquela região foi muito prejudicado; a gente 
brinca dizendo que lá é a região da cidade onde o ônibus não faz a curva, e por que 
não faz a curva?

Porque são ruas estreitas, ruas apertadas, a ocupação é totalmente desordenada, a 
Região sul concentra tudo isso porque o Poder Público demorou muito tempo para se 
convencer que, ainda que fosse área de manancial já invadida, ele tinha que ter sua 
presença, sob pena de nós termos lá uma anarquia e um caos completo.”

“Onde o ônibus não faz a curva”

Não parecida nada encorajador, mas não desanimei. Sem saber por 
onde começar, no início fiz umas viagens meio aleatórias — 
Parelheiros, Jardim Ângela, Eldorado, etc. — mais para ter noção dos 
bairros e caminhos. 
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Numa dessas incursões, peguei o ônibus “Estação Autódromo”, numa 
viagem que teve um incidente curioso, algo que eu nunca tinha 
presenciado antes: o ônibus ficou entalado na esquina da Av. Eduardo 
Pereira Ramos com a rua Bento José de Morais.

Demorou uns 10 minutos parado, até que alguém afastou um carro que 
impedia a passagem! Foi aí que entendi, literalmente, a expressão 
“onde o ônibus não faz a curva”.

Era um sábado e parece que havia uma feira por perto. 

O ônibus ia descendo a Av. Eduardo Pereira Ramos (onde está escrito 
“Pare” na figura abaixo), e ia fazer a curva à direita para pegar a Rua 
Bento José de Morais.  Observem como ela é fechada. Além disso, essa 
curva e as proximidades  estavam cheias de carros estacionados. 

Não deu outra: o ônibus entalou! O motorista ainda tentou manobrar, 
mas não teve jeito; o veículo ficou ali parado uns 10 minutos, até que 
alguém manobrou um dos carros que impediam sua movimentação.

Admirei-me de como o motorista ficou tranquilo; ele disse que já 
estava acostumado e até comentou com o cobrador: 

— “Já faz tempo que a gente não entala aqui, né?”

Não fez a curva mesmo...

O ônibus entalou ao fazer a curva em frente ao barzinho. Infelizmente eu 
estava sem câmera na hora (a foto abaixo peguei da Internet - Google Maps)

35

Conhecendo a Zona Sul de São Paulo



u tinha lido a reportagem da Veja (de 2008), falando sobre a Ilha 
do Bororé, e resolvi ir até lá. Peguei o ônibus para o Terminal EGrajaú, que depois de pouco mais de uma hora de viagem chegou 

ao ponto final. 

Era um sábado de tempo não muito amigável. Peguei o micro-ônibus 
para a ilha do Bororé, mas acabei desistindo e descendo no meio do 
caminho (na Av. Dona Belmira Marin), pois começou a chover; achei 
que não valia a pena conhecer a ilha todo molhado.

Um pouco frustrado, voltei ao Terminal, notando, com surpresa, que 
junto a ele havia uma linha férrea. Informaram-me que era o trem que 
faz a linha Osasco-Grajaú; havia uma composição na plataforma. Não 
perdi tempo e entrei, saindo o trem momentos depois, por sinal, uma 
composição de alto nível. Desci na Estação Santo Amaro, de onde fiz a 
integração com o metrô Santo Amaro até o Largo 13 de Maio, também 
excelente, novo. 

Tudo absoluta novidade para mim. Enquanto esperava o metrô Santo 
Amaro, fiquei olhando o Rio Pinheiros que se bifurcava, dando a 
impressão de estar recebendo um afluente. Estranhei um pouco, pois 
nunca soube dessa possibilidade.

3. Primeira viagem (frustrada): Ilha do Bororé

O Rio Pinheiros, na altura da Estação Santo Amaro do metrô se 
bifurca, dando a impressão de estar recebendo um afluente. 
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Lembrei-me da primeira vez que passei sobre esse rio, pela ponte 
Eusébio Matoso, rumo à Cidade Universitária, nos idos de 1968, 
quando fiz o vestibular. Era muito cedo e eu estava no ônibus 929 
(Largo da Concórdia-Cidade Universitária), da antiga CMTC, cheio de 
estudantes. Ainda recordo a emoção que senti quando o ônibus passou 
sobre a ponte e perguntei a alguém que rio era, e fiquei sabendo que 
era o Rio Pinheiros.

Depois, já na faculdade, fiz esse caminho centenas de vezes. Soube 
que o Rio Pinheiros tivera o percurso de suas águas invertido, por isso 
era um rio quase morto. 

Foram instaladas duas estações elevatórias para bombeamento de 
suas águas rio acima, invertendo seu curso; ou seja, com o 
bombeamento, o rio passa a “correr” do Rio Tietê para as represas 
Billings e Guarapiranga. Porém, segundo a Wikipedia, 

 

“... no ano de 1992, quando o Rio Pinheiros já se encontrava muito poluído, o 
bombeamento de suas águas em direção à represa Billings foi proibido por lei e só 
poderá ser retomado se as águas do rio atingirem um determinado nível de 
qualidade. Atualmente, o Rio Pinheiros recebe efluentes (resíduos industriais 
poluentes) de 290 indústrias e dejetos de 400 mil famílias, enquanto que obras 
governamentais continuam a prometer a despoluição do rio e a volta de alguns tipos 
de peixes e plantas em suas águas.”

O triste destino do Rio Pinheiros

Usina Elevatória de Pedreira, que bombeia as águas do Rio Pinheiros 
para a Represa Billings. Há também a Usina Elevatória de Traição, 

próxima à Ponte Cidade Jardim

38

José Carlos Corrêa Cavalcanti



Voltando ao ponto que me deixara intrigado: na altura da estação 
Santo Amaro o que acontece é a formação do Rio Pinheiros, pela 
junção do Rio Guarapiranga (que se liga à barragem da represa, a 
pouco mais de um quilômetro dali, passando por baixo da Avenida 
Guarapiranga) e do Rio Jurubatuba, que se liga à barragem da Represa 
Billings, passando antes pela Estação Elevatória de Pedreira. 

Infelizmente, hoje são apenas canais de águas poluídas... 

Mas, quando pesquisei na Internet um pouco da história da Represa 
Guarapiranga, vi que os motivos de tristeza são bem maiores:

“Inicialmente conhecida por Represa de Santo Amaro, a Guarapiranga teve sua 
construção iniciada em 1906, pela companhia canadense The São Paulo Tramway, 
Light & Power Co. (mais conhecida como Light), na época responsável pelo for-
necimento de energia elétrica na cidade, sendo concluída em 1908. 

Em 1928, com o crescimento da região metropolitana de São Paulo, Guarapiranga 
passa a servir como reservatório para o abastecimento de água potável. A construção 
dessa represa e, posteriormente, da Billings, foi decisiva para o desenvolvimento da 
região de Santo Amaro. A partir dos anos 1920 e 1930, um crescente interesse pela 
ocupação das margens da represa, fez surgir loteamentos pioneiros que procuravam 
oferecer ao cidadão paulistano uma opção de lazer náutico. 

Porém, entre as décadas de 80 e 90 do século XX, a ausência de políticas claras de 
uso e ocupação do solo por parte do poder público contribuiu para a criação de 
loteamentos populares clandestinos ao redor da represa, que cresceram 
desordenadamente, jogando esgoto não tratado na represa,

Isso levou ao aparecimento de algas e ao comprometimento da qualidade do 
manancial e da água para abastecimento humano, obrigando a Sabesp a investir 
pesadamente em programas de tratamento para minimizar o problema, que já 
estava grave.”

Formação do Rio Pinheiros, 
à direita, no encontro do  
rio Jurubatuba, à esquerda, 
com o rio Guarapiranga, no 
centro.
A Represa Guarapiranga, 
que eu imaginava muito 
distante do centro de Santo 
Amaro, fica só  a uns três 
quilômetros do Largo 13 de 
Maio. 

fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Guarapiranga
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Resolvi ir ao SESC Interlagos, que eu já conhecia de um passeio feito 
em 1985. Mas dessa vez comecei a planejar melhor as viagens. Entrei 
no site da instituição e anotei os detalhes; no site do SPTRANS descobri 
as linhas que chegam lá.  

Desci até o prédio   onde ficam o restaurante, lanchonete, salão de 
descanso, Internet livre, espaço de exposições, etc Logo na entrada 
vi a inscrição de um famoso verso de Fernando Pessoa: 

 

Depois, em várias paredes vi outros versos de seus heterônimos, como 
Alberto Caeiro e Bernardo Soares.

Peguei o ônibus Metrô Jabaquara/Centro 
SESC (linha 675M-10). 

Valeu a pena; lugar é encantador. Em pouco mais de uma hora o ônibus 
me deixou na  Praça Trabalhadores do Comércio. Eu me lembrava do 
espaço amplo e bem cuidado, mas o número de benfeitorias acho que 
aumentou bastante: são inúmeras quadras, piscinas, espaço para arco 
e flexa, apresentações, dezenas de quiosques, lindas áreas verdes...

. 

“Tudo vale a pena se a alma não é pequena”

4. O SESC Interlagos

Entrada do SESC Interlagos, na Praça Trabalhadores do Comércio
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Antes de ir ao SESC Interlagos, fui até o SESC Vila Mariana para me 
matricular como usuário; o que se mostrou desnecessário, pois lá se 
permite a presença de visitantes (pagando uma pequena taxa). 

A ampla área do SESC Interlagos chega às margens da Represa Billings, e,
apesar da manhã garoenta, deu para fotografar belas paisagens

Saguão sobre o Restaurante, com sala de leitura para adultos e espaço 
para o lazer  infantil. Próximo dali, há o espaço da Internet livre, e 
também a lanchonete, onde tomei um bom expresso
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essa vez me preparei melhor. Era um dia frio mas de muito sol, 
de céu azul. Peguei novamente o Terminal Grajaú, descendo no 
ponto final, de onde peguei o ônibus para a ilha do Bororé. Eram D

13 hs quando ele saiu; seguiu pela Av. D. Belmira Marin e foi até a beira 
da Billings, uns cinco ou seis quilômetros adiante, passando pelo 
Grajaú e vários bairros densamente povoados.

O ônibus desligou o motor e ficamos aguardando a chegada da balsa, 
achamada 1  balsa (porque há outras duas). Fiquei apreciando a 

represa, que me pareceu bem limpa naquele trecho. 

Uma curiosidade: a ilha do Bororé na verdade é uma península, pois 
ela pode ser acessada por terra; mas é muito mais longe e com acesso 
muito precário, por estrada de terra. 

Pela balsa a travessia demora apenas 5 minutos; chegando no outro 
lado existe a Estrada de Itaquaquecetuba, que atravessa a ilha no 

asentido do comprimento, cruza com o Rodoanel e chega à 2  balsa, que 
faz a ligação com o município de São Bernardo.

5. Bororé: a ilha que não é ilha
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Balsa chegando da Ilha de Bororé, parando no atracadouro do 
lado da Av. Belmira  Marin, no Grajaú. No total são 3 balsas; as 

outras duas ligam ao município de São Bernardo



Pessoas pescando na represa. Na ilha, a sensação de sossego nos 
domina; parece que é um trecho bom da represa, com baixa poluição 

Quando a balsa libera as amarras e começa a travessia, parece 
que as coisas que nos prendem ficam todas do outro lado
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É enorme a diferença entre os dois bairros da cidade, Grajaú e Bororé. 
Acontece que a Ilha do Bororé está em área de proteção ambiental 
(APA Bororé-Colônia). Isso faz toda a diferença.

José Carlos Corrêa Cavalcanti



esse passeio fui de carro. O Cemitério da Colônia Alemã fica na 
Estrada da Colônia, no bairro de Colônia Paulista, a uns cinco Nquilômetros do centro de Parelheiros, e a 38 km da Vila 

Clementino, de onde saímos, por estrada asfaltada. 

Esse histórico cemitério foi fundado em 1829, pois muitos dos 
imigrantes alemães eram luteranos, sendo por isso considerados 
hereges pela Igreja Católica, portanto sem direito a sepultura nos 
cemitérios da época.

Ele é mencionado no site da Prefeitura de São Paulo como o mais 
antigo cemitério particular da cidade. É mais antigo que o cemitério 
da Consolação:

“O Cemitério da Consolação é a mais antiga necrópole em funcionamento na cidade 
de São Paulo e uma das principais referências brasileiras no campo da arte tumular. 
Localiza-se no distrito da Consolação, na região central da capital paulista. 

Primeiro cemitério público da cidade, foi inaugurado em 1858 com o nome de 
Cemitério Municipal, com o objetivo de garantir a salubridade e evitar epidemias, 
substituindo o hábito de sepultar os mortos nos interiores das igrejas.”

6. O Cemitério de Colônia
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Vista do Cemitério de Colônia  A histórica Capela, datada de 1829
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Enquanto na Europa já se usavam cemitérios, o Brasil  do século  XIX 
ainda mantinha o hábito medieval de se realizarem sepultamentos no 
interior das igrejas ou nos adros (áreas em frente ou em torno às 
igrejas). 

Interessei-me por esse assunto e descobri coisas muito interessantes 
sobre a questão dos cemitérios:

“O Brasil oitocentista assistiu ao nascimento histórico de uma nova classe de 
protestos populares: a luta pela conservação das tradicionais formas de 
sepultamentos no interior das igrejas. Isso se deu devido ao surgimento, no fim do 
século XVIII, de uma nova visão dos mortos: a visão médica.

Essa nova óptica conquistou, rapidamente, o reconhecimento de importantes 
autoridades administrativas da Colônia. 

E, já no fim do século, surgiam, com as primeiras preocupações higienistas, as 
advertências sobre os cemitérios (em 1789, a rainha de Portugal, D. Maria, enviara 
“uma recomendação ao bispo do Rio de Janeiro para que os cemitérios fossem 
construídos separados das igrejas”, tal como já se fazia na Europa).

A partir daí não demoraria muito até que a influência da higiene chegasse à 
legislação. Já em 1801, uma carta régia proibia os sepultamentos nas igrejas e 
ordenava ao governador da capitania que procurasse “de acordo com o bispo, fazer 
construir em sítio separado” das cidades “um ou mais cemitérios”.

Esta medida higienista, no entanto, vinha contrariar profundamente os anseios da 
cristandade colonial, que, temente à morte “por não saber o que Deus fará” e 
desejando pôr as almas “no caminho da salvação”, buscava nos sepultamentos em 
território sagrado um auxílio para se alcançar a vida eterna. Além disso, contrariava 
também a própria legislação eclesiástica que previa, para todos os cristãos, o direito 
de serem enterrados em local sagrado.

Deste modo, a legislação de 1801 seria responsável pelo desencadeamento de 
inúmeros protestos populares em toda Colônia. E, por este motivo, a implementação 
da lei não foi concretizada.”

(Fonte: 
Universidade Federal de Ouro Preto - Departamento de História - 
www.arq.ufmg.br/nehcit/txt/morte.pdf)

Monografia  "Entre a Vida e a Morte", do Prof. Luiz Alberto Sales Vieira,  da 

De fato, as primeiras tentativas fazer cumprir a lei esbarraram em 
forte resistência popular, como o famoso movimento “A Cemiterada”, 
ocorrido em Salvador:

A Cemiterada
“Em 1º de outubro de 1828, o Governo Imperial brasileiro decidiu aplicar no país a 
determinação da regência portuguesa, delegando às câmaras municipais o poder de 
construir e administrar cemitérios públicos, e também o de escolher as áreas 
exclusivamente reservadas ao sepultamento dos mortos, independentemente da 
jurisdição das igrejas. E a primeira a fazê-lo foi a de Salvador, na Bahia, que através 
de lei municipal concedeu o monopólio dos enterros a uma companhia particular. 
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Foi só por volta de 1850, quando uma terrível epidemia de febre 
amarela atingiu o Rio de Janeiro, que se criaram as condições para 
entrada em vigor a legislação imperial que determinava a proibição 
dos sepultamentos nas igrejas e o estabelecimento de cemitérios 
públicos afastados do centro urbano.
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A população, no entanto, revoltou-se com essa decisão, pois entendeu que a 
aplicação da medida, além de contrariar sua crença e interesses pessoais, também 
beneficiaria os empresários em prejuízo das agremiações religiosas, provocando-
lhes a ruína. 

Então, segundo os registros, no dia 25 de outubro uma multidão formada “por mais 
de mil pessoas”, saiu em passeata do centro da cidade em direção ao campo santo, 
levando consigo “machados, alavancas e outros ferros”. Eles eram adeptos das 
irmandades religiosas e simpatizantes de sua causa, que aos gritos de “morra o 
cemitério” se deixaram dominar por fúria incontrolada e assim derrubaram a maior 
parte do muro dianteiro do cemitério recém-inaugurado, demoliram quase toda a 
capela ali construída, e destruíram tudo mais que encontraram pela frente. 

A ocorrência de Salvador repercutiu intensamente em outras províncias, 
principalmente nas do Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo, onde movimentos 
semelhantes, porém de menor intensidade, também foram registrados. 

O resultado do inconformismo popular foi que a reforma cemiterial decretada pelo 
imperador acabou perdendo o impulso inicial, desacelerou-se, até cair no 
esquecimento das autoridades, por um longo tempo. ”

fonte:http://www.fernandodannemann.recantodasletras.com.br/visualizar.php?i
dt=225503

As cruzes de Ipanema

Voltando ao Cemitério da Colônia Alemã: nos longínquos tempos do 
final do século XIX, de onde  viriam os materiais utilizados para a 
construção da Capela e dos túmulos?  e  as cruzes de ferro fundido 
usadas nas sepulturas? 

Segundo nos relatou D. Denise, funcionária administrativa do 
Cemitério de Colônia, os tijolos do interior da capelinha foram feitos 
em olarias dos próprios imigrantes, e as cruzes de ferro fundido vieram 
da antiga fábrica Ipanema, em Sorocaba. De fato, há um painel 
afixado na lateral da Capela, contendo um texto que resgata a origem 
histórica dessas cruzes, intitulado “As cruzes de Ipanema” :

“Na “Floresta Nacional de Ipanema”, em Araçoiaba da Serra, perto de Sorocaba, 
hoje área de preservação ambiental, foi instalada a “Real Fábrica de Ferro 
Ipanema”, primeira fundição e fabricação de ferro, aço e armas brancas em escala 
industrial do Império no Brasil, sob a regência de D. João VI.
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Foi contratado na época o engenheiro Carl Gustav Hedberg e mais 74 técnicos 
suecos, pela Carta Régia de 28 de agosto de 1811. Em 1815, Hedberg foi substituído 
pelo engenheiro alemão Ludwig Wilhelm Varnhagen.

Estas pessoas eram na sua totalidade de religião luterana, considerados  hereges, 
portanto não  lhes era permitido enterrarem seus mortos nos cemitérios existentes.

Em 25 de fevereiro de 1811, morreu de tuberculose o carpinteiro J. Bergmann. Por 
conta deste fato, Dom João VI, através de Carta Régia, autorizou o Primeiro 
Cemitério Protestante do Brasil, que teve de ser construído fora da vila e da fábrica.

O Cemitério foi desativado e tombado, algumas sepulturas remanescentes podem 
ser vistas no local, tendo ainda uma cruz fundida em Iracema. Sua importância 
histórica, e relação com o Cemitério de Colônia são explicadas pelos fatos a seguir:

Com o mesmo aspecto e todos os detalhes idênticos, temos no Cemitério de Colônia 
dez cruzes de ferro fundido, que sem sombra de dúvidas têm a mesma procedência 
daquela encontrada em Ipanema.”
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Cruzes de ferro fundido do 
de Colônia, feitas na

“Real Fábrica de Ferro Ipanema”
Cemitério 

 Interior da Capela, cujo piso é feito 
de tijolos grandes, produzidos nas 

olarias dos próprios imigrantes
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