
UM CARRO QUE
O TRABANT FOI UM EMBLEMA DO COMUNISMO. VINTE
ANOS APÓS A QUEDA DO MURO DE BERLIM, RENASCE
COMO SÍMBOLO DA SUSTENTABILIDADE POR IVAN PADILLA

OTrabant era um carro quadrado, muito descon-
fortável, azul-calcinha na cor mais comum. O ma-
terial da carroceria consistia de uma mistura de

resina com fibras de algodão e lã. As janelas traseiras não
abriam, o painel nem sequer marcava a reserva de combus-
tível. O motor de dois tempos possibilitava um desempenho
no mínimo modesto. O veículo levava 21 segundos para ir
de O a 100 quilômetros por hora - e mal conseguia ultra-
passar essa velocidade. Os últimos modelos produzidos
tinham 26 cavalos de potência. Uma espessa fumaça preta
saía do escapamento. A concentração de hidrocarbonetos
resultantes da combustão era nove vezes maior que a de
um carro atual de porte médio. Fabricado pela montado-
ra Sachsenring na antiga Alemanha Oriental, entre 1957 e
1991, foi o perfeito ícone de um sistema falido, o comunismo.

O Trabant, uma carroça, ganhou agora uma ver-
são com motor elétrico. A novidade foi apresentada no Sa-
lão do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, no final de
setembro. O nT, como foi batizado o modelo, tem um design
semelhante ao do velho p 601, produzido a partir de 1963.0
tempo para carregar as baterias de lítio na tomada é de oito
horas, a um custo aproximado de l euro, pouco menos de
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R$ 3. Sua autonomia alcança 160 quilômetros. Um painel
solar no teto gera energia para algumas funções. O interior
apresenta conexões para navegador por satélite, celular e
iPod. O carro já tem apelido - New Trabi, uma referência ao
New Beetle. Enquanto o Trabant foi o carro oficial dos berli-
nenses do leste, o Fusca era o orgulho dos alemães do oeste.

O modelo exposto no estande da feira de Frankfurt
ainda é um projeto. Foi apresentado pela Herpa, fabricante de
miniaturas da Baviera. Após a reunificação da Alemanha, a
empresa negociou a patente da marca, no início para produ-
zir pequenas réplicas, mas agora para fabricar automóveis de
verdade. No Salão do Automóvel de 2007, a Herpa fez uma
pesquisa para saber se uma releitura do velho carro alemão
oriental despertaria o desejo dos consumidores. Das 11,5 mil
pessoas consultadas, mais de 90% concordaram. A carroce-
ria do protótipo foi feita pela Indikar, uma empresa da cida-
de de Zwickau, na Saxônia, onde ficava a fábrica do Trabant
original. Mas o sucesso do negócio depende de parcerias.

"O mundo todo sabe que a marca é suficientemente
forte para garantir o futuro do projeto", disse Klaus Schindler,
diretor da Herpa, na apresentação do protótipo. A empresa
afirma já ter investidores interessados e espera produzir a pri-
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ATRAVESSOU O TEMPO
meira unidade em 2012.0 preço deve ficar na faixa de 25 mil
a 35 mil euros (de R$ 66 mil a R$ 92 mil). O alto custo se deve
ao preço da bateria. Seria um projeto viável? Há boas chances.
Todas as grandes montadoras apresentaram carros elétricos
no Salão de Frankfurt. A Alemanha tem apostado nesse tipo
de energia. O governo lançou em setembro um plano nacio-
nal para colocar l milhão de carros elétricos na rua até 2020.
Serão investidos 500 milhõesde euros, pouco mais de R$ 1,3
milhão, principalmente para instalação de postos de recarga.

O projeto do novo Trabant foi apresentado perto de
uma data muito especial: o aniversário de 20 anos da que-
da do muro de Berlim. Na noite de 9 de novembro de 1989,
grupos de jovens começaram a se reunir na frente do posto
de controle Charlie, no lado leste da cidade, lembra Michael
Meyer, então correspondente da revista Newsweek, no livro
1989 - O Ano Que Mudou o Mundo. Primeiro às dezenas, logo
às centenas, por fim aos milhares. "Sofort", "Abram imedia-
tamente", gritavam. Do outro lado
do muro, os ocidentais bradavam
em apoio. Sem conseguir contato
com os membros do Politburo,
os guardas de fronteira ficavam
cada vez mais aflitos. Às 23hl7,
o capitão da guarda não resistiu
à pressão e mandou abrir o por-
tão. "Die Mauer ist weck", ber-
rou a multidão. "O muro caiu!"
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Nos dois meses anteriores, o governo da Alemanha
Oriental havia afrouxado a vigilância sobre a fronteira. Cerca
de 250 mil alemães orientais fugiram pela Tchecoslováquia e
Hungria. Partiram em seus Trabants fumacentos, cujos faróis
"tremiam debilmente a cada solavanco". O país se esvaziava.
Aposentados e soldados do exército ocupavam o lugar de mo-
toristas de ônibus e zeladores de prédios que haviam partido.
A queda do muro era inevitável. Aconteceu sem guerra, sem
tumulto. Quando as barreiras foram abertas, parentes que
não se viam há anos abraçavam-se ainda dentro dos carros.

Naquele momento, o bloco comunista se reaproxima-
va do Ocidente, como conseqüência da política de abertura
de Mikhail Gorbachev, o secretário-geral do Partido Comu-
nista da União Soviética. A Hungria abriu a fronteira, pro-
vocando uma migração em massa. Na Polônia, o Sindicato
Solidariedade passou a fazer parte do governo. A Revolução
de Veludo, na Tchecoslováquia, marcou o início da transição

para a democracia. Na Romênia,
a própria polícia secreta derru-
bou o ditador Nicolae Ceausescu.
A queda do muro foi o ponto
culminante dessa mobilização.

O muro começou a ser
construído em 1961. Tinha 3,6
metros de altura, com um tubo
em cima para dificultar a esca-
lada, e 165 quilômetros de ex-



tensão. Uma segunda barreira foi erguida a 100 metros. O
meio ficou conhecido como "terra da morte". Guardas da
Alemanha Oriental vigiavam a fronteira do alto das 302
torres. Do lado ocidental, o muro era um imenso mural de
grafites a céu aberto. Um desenho recorrente era o Trabant
atravessando o concreto, de várias maneiras - de fren-
te e de costas, coloridos, sombrios, possantes, amassados.

A fábrica do Trabant pertencia, até a década de 40, à
Audi. Depois da Segunda Guerra Mundial, a corporação se
mudou para o oeste capitalista. As instalações foram apro-
veitadas, primeiro pelas autoridades soviéticas, depois por
empresas controladas pelo governo comunista alemão, para
a produção de automóveis simples. Em 1957, saiu da linha
de montagem o primeiro Trabant. O modelo foi chamado de
Sputnik, em homenagem ao satélite soviético lançado naque-
le ano. Até 1991, foram produzidas 3 milhões de unidades.

"Quando eu era criança tínhamos um Trabant, e isso
era um grande privilégio", conta o escritor Ingo Schulze, nasci-
do em Dresden, na Alemanha comunista, em 1962. A fila para
ser contemplado com um carro se arrastava por dez anos. Ape-
sar da estrutura aparentemente frágil, era um automóvel feito
para durar. Sua vida média era de 28 anos. Os alemães orien-
tais aprendiam mecânica para fazer pessoalmente a manuten-
ção. "As pessoas amavam seus Trabants", afirma Schulze. "Os
carros recebiam apelidos carinhosos, como cães de estimação.
Famílias de quatro pessoas viajavam de férias até a Bulgária
a bordo de seus veículos. Pensar em um Volkswagen naque-
la época seria como falar hoje de um Porsche ou um Bentley."

A visão do lado ocidental era oposta. "Nunca tive
curiosidade por andar em um Trabant", afirma o deputado



Fernando Gabeira, que morou
na Alemanha em duas ocasiões,
como exilado em 1973 e como cor-
respondente de jornal entre 1991
e 1992. "Quando havia o muro, ia
para Berlim oriental de metrô",
diz Gabeira. Os ocidentais po-
diam passar para o outro lado e
voltar. A cada travessia, tinham
de pagar pelo visto. A restrição
era para os alemães orientais. "A imagem que tínhamos
era a de um carro muito ruim", diz o deputado. "Com o fim
do muro, o Trabant sumiu. Era difícil ver algum nas ruas."

Na euforia da reunificação, muitos Trabants foram
abandonados. Tornou-se condução popular ou item de colecio-
nador. Passado o choque de consumismo e frente a um cenário
de desigualdade entre os dois antigos hemisférios, veio a "ostal-
gia" - "ost" é leste em alemão. Para muitos ex-moradores da Ale-
manha Oriental, a vigilância da polícia secreta do passado era
um mal menor perto do cenário de desemprego. Esse sentimen-
to se traduziu no culto a objetos do leste, como suvenires com os
homenzinhos dos sinais de semáforo, bandeiras alemãs com o
martelo e o compasso, motocicletas IWL - e, claro, os Trabants.

O site www.osthits.de, especializado em vender pro-
dutos da Alemanha Oriental, chegou a comercializar o "Tra-
bi-Duft", um frasco com essência de sua fumaça. O cheiro era
obtido colocando um algodão no escapamento. O carro vi-
rou cult. A banda U2 colocou os veículos no clipe da música
One, do disco Achtung Baby, e nos palcos da turnê Zoo TV. Em
Berlim e em Dresden, a empresa Trabi-Safari aluga modelos

restaurados aos turistas. Há clás-
sicos e conversíveis, pintados de
rosa-choque ou listras de zebra.

A queda do muro de
Berlim marcou o fim do comu-
nismo. O capitalismo emergiu
então como única alternativa.
O triunfo durou duas décadas.
A crise em Wall Street provou
que a autorregulação dos mer-

cados, somente, não é capaz de assegurar prosperidade. O
comunismo implodiu e o capitalismo está sendo revisto.
Nenhum dos dois sistemas existe mais como ideologia. Hoje,
a única bandeira capaz de mobilizar universitários é o am-
bientalismo, que prega o uso racional dos recursos natu-
rais como forma de promover um crescimento sustentável.

Curiosamente, o movimento ecológico surgiu na Ale-
manha Ocidental nos anos 70, conta Ignácio de Loyola Bran-
dão no livro O Verde Violentou o Muro. O escritor testemunhou
a ascensão dessa força política quando morou em Berlim Oci-
dental, entre 1982 e 1983.0 Die Grünen, ou Movimento dos
Verdes, virou partido em 1979. Nas eleições parlamentares
de 1983, elegeu 27 deputados. A plataforma inicial era ampla.
Incluía defesa das minorias e campanhas pacifistas. Mais tar-
de, centrou foco nas questões ambientais. Entre 1988 e 2005,
formou a coligação do governo alemão. O Trabant foi enterra-
do com a era estatal comunista e não sobreviveu ao sistema de
mercado. Agora, renasce como símbolo da sustentabilidade.
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