História d o Futuro
O títu lo, apesar de apr ese nta r um a discordância int rín sec a, po de ser exp lic ad o
se fiz erm os um a análise ret ros pec tiv a do des env olv im ent o do s po vos des de o
iní cio das civilizações. Sem pre ho uve no esp íri to hu ma no o desejo de con hec er e
desbravar no vas terras e travar relações co m ou tro s po vos res ult and o na troca
de con hec im ent os. O com érc io é, talvez, um pro du to dessa aspiração e deve
ter surgido som en te ap ós o eve nto do con tat o ent re soc ied ade s distintas.
Co nte mp lan do exe mp los co mo o de Marco Polo, qu an do Ro ma est end eu seus
ten tác ulo s pel o mu nd o, pro vav elm ent e os navegadores esp anh óis e por tug ues es
se ave ntu rar am pel o mu nd o em busca de novas fon tes de riq uez a e, for am
seg uid os pel os ho lan des es e ingleses qu e int rod uzi ram o des env olv im ent o
da téc nic a de pes qui sa para qu e o pro du to de seu com érc io tivesse
com pet itiv ida de no ent ão inc ipi ent e me rca do internacional.
Ap esa r de ter passado tan tos séc ulo s, as coisas nã o mu da ram mu ito : qu alq uer
des env olv im ent o de um pa is está im pli cit am ent e ligado à sua com pet itiv ida de
com erc ial e a esta, o transpor.te das mercadorias a ser em negociadas.
A Ferrovia é um a po der osa alavanca para o progresso, na me did a qu e est im ula
a pro du ção po r on de passa pois, alé m de grande capacidade de esc oa me nto po ssu i
características qu e lhé per mi tem fre tes a ba ixo custo.
Em Sã o Paulo a história não foi dif ere nte do qu e aco nte ceu no res to do mu nd o
e a região alt am ent e adensada qu e vem os ho je na região me tro po lita na pro vem
tam bé m do des env olv im ent o gerado pel o enlace ferroviário qu e foi con str uid o
no est ad o e canalizado para um do s po rto s mais mo vim ent ad os do pa is - Santos.
O tra nsp ort e de passageiros foi po rta nto decorrência e nã o mo tiv o da origem
da ferrovia.
Os adm ini str ado res ferroviários per ceb era m que , co m um tra nsp ort e ( de
passageiros) ráp ido e barato, conseguiriam bo ns ref lex os no cus to dos pro du tos
des tin ado s à exp ort açã o po is representaria um grande atr ati vo para mão-de-obra.
Co mo era ób vio se pre ver e co mo nã o ho uv e pla nej am ent o a lon go pra zo à ent ão
pro mis sor a cid ad e de Sã o Paulo se tra nsf orm ou em um gigante mu ito dif íci l
de ser ad mi nis tra do qu e em sua região me tro po lita na congrega qua se 16 mi lhõ es
de pessoas qu e se des loc am o tem po tod o em tod os os sen tid os.
É per fei tam ent e na tur al qu e se des env olv em po liti cas de tra nsp ort e col eti vo para
ate nd er essa dem an da ent ret an to, a missão da ferrovia pas sou a ser ext rem am en te
im po rta nte . E fun da me nta l a ma nu ten ção do ob jet ivo de origem. ist o é.
conservar e im ple me nta r o canal de exp ort açã o qu e, ent re out ras coisas, sen·e
de sup ort e de ali me nta ção e esc oa me nto às indústrias locais alé m de transferir
o pro du to gerado no int eri or do est ad o a ba ixo cus to para o me rca do ext eri or.
- Nã o me no s im po rta nte é o pa pel soc ial ass um ido no tra nsp ort e de massa.
qu e inclusive, po sto qu e é sub sid iad o. tem ref lex os dir eto s na redução dos cus tos
do pro du to int ern o des tin ad o tan to ao con sum o co mo a exp ort açã o.
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Paulo no s traz mu ita pre ocu paç ão. po is jun to a elas dif ici lm ent e con seg uir em os
transferir o esp írit o, a cul tur a en fim a história ferroviária. Nó s sou bem os até
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