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Há 23 anos, antes de a sustentabilidade virar
moda, projeto revitalizou indústria falida na Itália
Mariana Lenharo
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m 1989, o designer
italianoAngeloGrassi comprou uma fábricadecimentofalidana pequenacidadedeGambettola, na Emilia Romagna.
Seu sonho era dar nova funçãoàestrutura gigantedeconcreto. Sem ser destruída ou

descaracterizada,afábricapassaria a ser um centro de arte e pesquisas voltadas a uma produção
artesanal que levasse em conta a
preservaçãoambientaleavalorização da matéria-prima local.
Seguindo princípios que adotavaemseutrabalho –usarmateriais descartados por indústrias
e desenvolver objetos capazes
de se relacionar harmoniosa-
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Preservação. A fábrica também se estabeleceu como local
devendaeexposiçãodeartesanato. O projeto tinha outra peculiaridade: a fábrica deveria permanecercomoeraquandofuncionava. A ideia era preservar a memória do local e dos trabalhadores
que lá atuaram por décadas.
Estrutura, paredes e equipamentos,tudofoimantido. Adife-

Brian X. Chen
THE NEW YORK TIMES
RICHMOND, EUA

Quando Joey Abicca apoia a extremidadede umamuletademetal no piso com o braço direito,
minúsculos motores começam a
rodar em torno de sua perna esquerda, levantando-a e movimentando-a para frente. Quando faz o mesmo com o braço esquerdo, os motores recomeçam
a rodar e Joey consegue dar um
passo com a perna direita. O
som metálico do aparelho parece saído do filme RoboCop.
O que Abicca – de 17 anos, morador de San Diego, na Califórnia – está vestindo é essencialmenteum robô.Suaroupa biônicaconsistededoisaparelhosmecânicos presos às suas pernas e
demúsculoselétricosencarregados de grande parte do trabalho
que lhe permite andar. O aparelho é controlado por um computador instalado em suas costas e
por umpar demuletas presas em
seus braços, semelhantes a bastões de esqui futuristas.
Desde que se acidentou com
um equipamento de terraplenagem, há três anos, danificando
sua espinha dorsal, Abicca nunca mais conseguiu andar. A rou-

desfiles, peças de teatro e todo o
tipo de manifestação artística.
Foicriadotambémumalojamento para pessoas que vêm aprender um ofício artesanal ou
pesquisar sobre o tema.
Três bosques se formaram
em volta do edifício, com
árvores plantadas há 23
anos,noiníciodo projeto. Nem mesmo os
10milsacosdecimento herdados da antiga fábrica foram desperdiçados. Depois
de impermeabilizado,o papelão foitransformado em bolsas femininas.
Para a professora Elza Ajzenberg, diretora
do centro Mario Schenberg, a iniciativa de Grassi pode servir como um
exemploaser aplicado no
Brasil,de “comotransformar uma estrutura abandonada e degradada em
um local moderno e vibrante, integrado à estrutura urbana, sem contudo
destruir a memória do local que havia ali”.

Qual o impacto
do projeto em
Gambettola?

As pessoas se manifestam na internet e vêm
visitar a fábrica. Gambettola
vive da recuperação de materiais. Desde 1890, os cidadãos recuperam ferro-velho.
Em sua origem, essa fábrica
foi construída com o reúso
do ferro-velho das Forças
Armadas da 2.ª Guerra.
Recuperar coisas, para nossos cidadãos, é natural. Eles
estão contentes porque a
força produtiva que atuava
naquela fábrica foi associada
ao projeto.
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Como vê outras
iniciativas que
valorizam a
sustentabilidade?

De maneira positiva. A Itália
está vivendo um momento
muito difícil, pois, no passado, o país deu muito espaço
à indústria e hoje não temos
mais matéria-prima. Arruinamos nosso país. Atualmente,
nossa matéria-prima está na
arte antiga, nos museus, na
hospitalidade, no turismo.

4.

Por que tudo foi
mantido como era?

É uma questão de
fazer falar as pessoas que trabalharam ali. Na
época em que não havia alta
tecnologia, havia essa fábrica onde essas pessoas trabalhavam com uma fatiga enorme. É importante o testemunho do passado, que permanece. É um museu vivo que
as pessoas vêm visitar. A fábrica é uma testemunha que
vai salvaguardar a história.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.

Roupas-robôs ajudam paraplégicos a andar
Exoesqueletos
motorizados fazem
com que pessoas
paralisadas voltem a ficar
em pé e andar sozinhas
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rença é que, em vez de produzir
cimento, poluição e ruídos, a fábrica produz artesanato sustentável e cultura. Isso sem deixar
de servir como meio de sustentopara osmoradores: enquanto o cimentifício chegou a empregar 120 trabalhadores, hoje o centro
ocupa 140.
“Essainiciativamelhorou o trabalho e a
convivência. Deu a
Gambettolaapossibilidade de respirar e
não ter mais de tolerar
a poluição e o barulho
da fábrica, criando
uma nova economia”,
disse Grassi, que esteve no Brasil em agosto
para falar sobre sua experiência a convite do
Centro Mario Schenberg
de Documentação e Pesquisa em Artes da Escola
de Comunicações e Artes
da Universidade de São
Paulo (ECA-USP).
Recuperados, os espaçosda antiga fábricapassaram a ser alugados para exposições de arte, feiras,

Achavam inviável.
Mesmo assim, segui em frente e convidei artesãos para
produzir. A valorização do
artesanato está em decadência entre nós, o governo não
a valoriza. Faço qualquer
coisa para que o trabalho
artesanal não se extinga.
Conseguimos um bom resultado, por isso hoje tentamos
projetar outra fábrica, para
sempre oferecer espaço aos
artesãos e dar a eles a possibilidade de crescer.
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Sala de exposições. Antiga fábrica de cimento na Itália se tornou um centro de criações voltadas à sustentabilidade; abaixo, o designer Angelo Grassi
mente com a natureza –, ele pensou em um centro que reunisse
os artesãos locais para voltar a
fortalecer uma atividade então
em decadência na Itália.
O projeto – chamado simplesmente de Fabbrica – foi recebido
com descrença naquele tempo
emque oconceitode sustentabilidade não desfrutava de tanta
popularidade quanto hoje nem
apareciaatreladoaaçõesde marketing de grandes empresas.
Paracomeçarotrabalho,Grassi chamou 25 artesãos, cada um
com um ofício diferente, para fazer a recuperação do edifício e
de seus arredores. Também passaram a utilizar o local para dar
oficinas em que ensinavam suas
habilidades a jovens aprendizes.

Como a iniciativa da
Fabbrica foi vista em
1989?

pa especial que ele usa, fabricada
pela companhia Ekso Bionics, é
uma tentativa de tirá-lo desta situação.“Éfantástico.Achomaravilhoso poder ficar em pé de novo”,disseojovem,antesdeprender a peça nas pernas durante
umarecentevisitaàsededacompanhia na cidade. “O simples fato de estar ereto é maravilhoso.”
A Ekso é uma de várias companhias e laboratórios de pesquisa
quetrabalhamcomrobôsquepodem ser usados como uma roupa, projetados para ajudar pessoascomdeficiência físicaou para tornar o corpo humano sobrehumano.
Em 2010, a Raytheon apresentou um traje para soldados que
reduzosdanosprovocados aolevantarpesos. EmIsrael,acompanhia Argo Medical Technologies
tambémproduzumarouparobótica para ajudar os paraplégicos
a andar.
Pioneirismo. A Ekso afirma ter

sidoaprimeira empresaaproduzir uma roupa robótica, que não
precisa ficar ligada por fios a
uma fonte de energia. E embora
sua roupa para paraplégicoshoje
seja usada somente em centros
de reabilitação, a empresa esperaqueum diapermitaqueaspessoas andem pela rua, pelos shoppings e até mesmo pelo mato.
O nome da Ekso, fundada há
sete anos por engenheiros de
Berkeley, também na Califórnia,
derivadeexoesqueleto ouesqueleto exterior ao corpo. Financiada originalmente pelas Forças

JIM WILSON/THE NEW YORK TIMES

tenas de pessoas já caminharam
com esse traje e nenhuma caiu.
A roupa da Ekso não se limita a
ajudaraspessoasacaminhardenovo.Suaversãomaisrecente,lançada no mês passado, permite andar
em diferentes níveis de dificuldade a fim de estimular os pacientes
a progredir em sua reabilitação.
Treinamento. O aprendizado

Sobre duas pernas. Matt Tilford anda com ajuda do robô
Armadas, a companhia colaborou com o câmpus de Berkeley
da Universidade da Califórnia e
com a empreiteira Lockheed
Martin na fabricação de um aparelho chamado Hulc, que permite que os soldados carreguem
até 100 quilos de equipamentos
em terreno acidentado.
Em fevereiro, a Ekso começou
a vender exoesqueletos utiliza● Rapidez

EYTHOR BENDER
DIRETOR EXECUTIVO
DA EKSO BIONICS

“As pessoas que nos procuram
não caminham há muitos anos
e em dois dias já estão andando
sozinhas.”

dos em fisioterapia para que as
pessoasconsigamdeixaracadeira de rodas e usar os membros
inferiores a fim de que os seus
músculos não atrofiem.
Cercade15centrosdereabilitaçãodosEUAusamessaroupa;cada uma delas custa US$ 140 mil,
juntamente com um contrato
anual de serviços de US$ 10 mil.
A roupa biônica, composta de
umaestruturade alumínio etitânio, chamada Ekso, é movida a
bateria e pesa cerca de 25 quilos.
Ela ainda não chegou ao estágioemqueumapessoaparaplégica possa usá-la independentemente. As baterias duram três
horas e então precisam ser substituídas por um fisioterapeuta.
Esse supervisor garante também que o paciente não caia;
mas, segundo a companhia, cen-

compreendetrês modos. No primeiro, quando um paciente começa a aprender a andar com o
traje, o fisioterapeuta programa
o comprimento e a velocidade
do passo e aperta uma tecla do
computador para fazer a pessoa
dar cada passo.
No segundo, o paciente pode
dar o passo sem a ajuda das teclas instaladas nas muletas. No
terceiro, o mais avançado, quandoopaciente aprendeuase manter em equilíbrio na roupa, ele
pode dar um passo simplesmente deslocando o próprio peso.
Os pacientes aprendem a caminhar na roupa robótica com
surpreendente rapidez, afirma
Eythor Bender, diretor executivo da Ekso Bionics, que já trabalhou na Ossur, companhia que
fabricava próteses. “As pessoas
que nos procuram não caminham há muitos anos”, conta
Bender. “E em dois dias já estão
andando sozinhas.”
YokiMatsuoka, ex-diretorade
inovação do Google e hoje vicepresidente de tecnologia da
Nest, que fabrica um termostato
inteligente, disse que está na hora de os exoesqueletos serem
promovidos da fase da ficção
científicaparaarealidadecomercial. A tecnologia das baterias foi
aperfeiçoada de maneira signifi-

Custo é proibitivo e
falta aprovação da
vigilância sanitária
● O custo desses aparelhos para

uso na medicina ainda é um obstáculo, diz Yoki Matsuoka, da
Nest, porque um equipamento
tão especializado só é vendido
em quantidades muito limitadas.
Ela defende seu uso pelo Exército em maior escala.
Em algum momento, o traje da
Ekso enfrentará problemas por
causa de regulamentação. Sua
versão atual está isenta, mas se
a companhia lançar um traje especial para uso em casa, provavelmente terá de obter a aprovação da vigilância sanitária, disse
John Tugwell, diretor de assuntos relativos à regulamentação
da Ekso.
A Ekso espera que, nos próximos anos, seu produto seja amplamente usado. Russ Angold,
um dos fundadores, prevê que os
exoesqueletos, assim como os
smartphones, passarão a fazer
parte do cotidiano e serão como
“calças jeans do futuro”. / NYT

cativa, materiais como plásticos
e fibras de carbono hoje são mais
leveseduráveis,e ossistemasrobóticos são muito mais fáceis de
controlar, diz ela.
“Nos últimos dez anos, a evolução de alguns desses materiais
edealgumastecnologiasnospermite construir robôs que realmente protegem e ajudam o ser
humano”, afirma.

