




Você viaja para reviver o seu passado? – era, a esta altura, a 
pergunta do Khan, que também podia ser formulada da seguinte 
maneira: – Você viaja para reencontrar o seu futuro?
 

E a resposta de Marco:
– Os outros lugares são espelhos em negativo. O viajante 

reconhece o pouco que é seu descobrindo o muito que não teve 
e o que não terá.

 
- Italo Calvino em Cidades Invisíveis 

Quando enfim
fechássemos o mapa
o mundo se dobraria sobre si mesmo
e o meio-dia
recostado sobre a meia-noite
iluminaria os lugares 
mais secretos

Ana Martins Marques em O livro das Semelhanças
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As fraturas da terra sob um sol férreo evidenciam ainda os 

relevos da água. Houve, aqui, uma grande chuva. 

Esse solo fissurado, cindido, não esconde as marcas da 

umidade lamacenta extirpada. Percorro uma das bacias de 

drenagem pluvial do Setor Noroeste, no perímetro do Parque 

Ecológico Burle-Marx.

  Acesso-a a partir do terreno levemente acidentado, 

vizinho à mesquita. 

<672 metros>

 Esta será minha terceira tentativa de construção de um 

grande barco de papel. Aqui, na cidade onde, há vinte três 

anos, minha mãe me ensinara a manejar as dobraduras em 

nossas tardes no jardim.

  Eu não me recordava.

  Lembro-me apenas de nossos desenhos. Casas de 

campo em frente à lagoas, árvores frondosas e pássaros. 

Montanhas ao fundo. 

 

Concebido como o primeiro bairro ecológico da cidade, 

preservando uma das maiores áreas de mancha de cerrado 

em seu perímetro urbano,  a construção do Setor Noroeste 

foi marcada por inúmeros problemas infraestruturais .

   Em sua implementação, o superfaturamento e a 

intermitência das obras foram acompanhados pelo descaso 

com as legislações ambientais e as especificidades de seu 

licenciamento. 

Sobre as quatro grandes bacias de contenção pluvial, 

localizadas no interior do parque, as informações técnicas 

são escassas e limitadas. As medidas de contenção de 

processos erosivos não foram ainda executadas.

É, aqui, que proponho um dobra no espaço. 

Um encurtamento dos 11.158 km para o encontro com uma 

montanha. Brasília recostada sobre Iğdır, na Turquia. 

O que, então, se iluminaria? 

Este é um exercício de aproximação à uma viagem que um 

dia irei realizar.  

Brasilia’da
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Tenho me preparado para o dilúvio, caminhando noite e dia 

por uma estreita e longa estrada , em busca de um encontro 

com o Ararat. 

A misteriosa montanha de rochas ígneas, formada por 

inclementes ondas piroclásticas e o fluxo de lava, bem onde 

há muito havia um mar.  

Sua crista branca, recoberta pelo gelo, já habitou meus 

sonhos. 

Lá onde nevava tão constantemente, e que nenhum intrépido 

conseguia ascender, relatou-nos Marco Polo, em sua viagem 

desde a Armênia até a corte do grande Khan . 

Camadas e camadas sobrepostas de neve. 

Uma exuberante vegetação abundava em seu sopé. Havia 

pastagens inesgotáveis para o gado no verão, em um solo 

extremamente fertilizado pela neve que derretia na planície.

 E lama. 

O monte localizado na província turca de Iğdır, antes 

habitara o coração da Armênia, o primeiro reino cristão. 

Para contorná-lo, levava-se mais de dois dias. 

Hoje, no entanto, apenas sua silhueta se pronuncia no 

horizonte de Yerevan. Contornos que foram separados do 

território Armênio pela consolidação do Tratado de  Kars, em 

1921, pouco após ser proclamada a República Soviética da 

Armênia.

Restou-se apenas o símbolo de um irredentismo, após os 

séculos de invasões de grandes impérios, como o persa, o 

romano, o mongol, otomano e o russo, devido a posição da 

transcaucásia, estratégica ligação entre oriente e ocidente. 

E, então, o episódio da diáspora e o genocídio armênio e, 

posteriormente, a anexação à União Soviética. 

Território também marcado pelas disputadas separatistas, 

como a Rebelião do Ararat (1930) e a perseguição de 

uma população de maioria étnica curda, que luta pelo 

reconhecimento do Curdistão, um Estado dividido, hoje, 

em áreas de quatro outros países. Conflitos que tem se 

intensificado com o autoritarismo e a repressão do governo 

de Recep Tayyip Erdoğan. 

  Hoje, ali se dividem Armênia,Turquia e Irã. 

Na Cimeira desta montanha, Marco Polo relatou estar 

atracada a embarcação bíblica dimensionada em 300 

côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. 

 Aquela que, segundo o mito, fora construída por Noé, 

e abrigou sua família e exemplares de animais durante 

aproximadamente um ano lunar, até o dia em que ele 

completou seiscen tos anos, um mês e dezessete dias. 

A tradição do dilúvio também foi incorporada ao Corão e 

à Torá. No entanto, há de ser reconhecido que a oposição 

entre um locus amoenus e locus horrendus,

gemi
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ecoa em grande parte das mitologias e culturas antigas, 

como argumenta Thiago José Costa Pininga . 

O modelo cataclismático da inundação que purga a 

corrupção moral humana estava anteriormente no 

antigo texto sumério da Epopéia de Gilgamesh, através 

da revelação em sonho a Utnapishtim, levado, então, a 

construção de uma embarcação, assim como ocorreria 

posteriormente no mito de Noé  . A arca da narrativa 

suméria teria atracado em um monte identificado 

como Nizir, o que se faz aventar a possibilidade de uma 

confluência desse monte nunca encontrado e a região do 

Ararat, descrita na tradição bíblica  . 

O diálogo com esses mitos diluviais é o pano de fundo para 

meu interesse na investigação das camadas de espaço 

sobrepostas nesta região, a antiga alta mesopotâmia. Um 

território historicamente marcado por disputas políticas, 

étnicas e militares e que foi motivo e ambientação de 

importantes textos literários. 

 O primeiro passo de minha viagem, então, se dará, 

aqui, nesta cidade onde estão localizadas as embaixadas 

da Turquia e Armênia no Brasil, estes dois países que 

não mantêm, atualmente, relações diplomáticas. É aqui 

que pretendo iniciar o percurso de permear esta região 

fronteiriça. 

 Sobre a possibilidade de um encontro com o vale do 

Ararat em Brasília, nesta bacia de drenagem pluvial, um 

convite aos amigos artistas: 

E se tentássemos construir um barco sem os materiais 

adequados? 

Conseguiríamos subverter sua perecividade? Navegaríamos? 

Estaríamos preparados para a força das águas, quando as 

chuvas voltarem? 

Possivelmente, não! Mas isso não nos impede de tentar. 

 Após 132 dias de seca, chove em Brasília. 
tufan

arkadaşlar
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“(...) Os fantasmas de muitas e diversas nações devem andar 
por aqui; prefiro pensar que os escandinavos formavam a 

guarda do imperador de Bizâncio, aos quais se uniram os saxões 
que fugiram da Inglaterra depois da jornada de Hastings. É 

inquestionável que temos de voltar à Turquia para começar a 
descobri-la.” 

 
- Jorge Luis Borges em ‘Atlas‘




