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À Théodore. 
Maintenant, on va t’apprendre à lire… et l’anglais.
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Prólogo

Em meu aniversário de onze anos, meu pai me deu uma bicicleta nova de 
presente. Era branca e rosa, com fitinhas no guidão. Fiquei doida para sair 
pedalando, mas meus pais não queriam que eu saísse enquanto meus ami-
gos estivessem em nossa casa. Só que não eram exatamente meus amigos. 
Nunca fui boa nesse negócio de fazer amizades. Eu gostava de ler, de pas-
sear pelo bosque e de ficar sozinha. E sempre ficava meio deslocada perto 
de outras crianças da mesma idade. Então, quando eu fazia aniversário, 
meus pais convidavam os filhos dos vizinhos. Eram muitos, e eu mal sabia 
o nome de alguns deles. Mas foram legais e trouxeram presentes. Por isso 
fiquei, soprei as velinhas, abri os pacotes e sorri muito. Não me lembro de 
quase nada do que ganhei, porque só conseguia pensar em sair pedalando 
aquela bicicleta. Já estava quase na hora do jantar quando todo mundo foi 
embora, e eu não queria esperar mais nem um minuto. Já, já estaria escuro, 
e meu pai só me deixaria sair de casa pela manhã.

Saí de fininho pela porta de trás e pedalei o mais rápido que pude até 
chegar ao bosque no final da rua. Só fui diminuir o ritmo dez minutos 
depois. Talvez já estivesse escuro demais para aproveitar, então comecei a 
pensar em dar meia-volta. Talvez fosse só o cansaço. Parei por um minuto, 
ouvindo o vento arrastando os galhos caídos no chão. Já era outono. A 
floresta havia se transformado em um cenário multicolorido, deixando as 
encostas ainda mais profundas. Em um instante, o ar ficou úmido e frio, 
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como se a chuva estivesse chegando. O sol estava se pondo e o céu acima 
das árvores tinha um tom rosa igualzinho ao das fitinhas do guidão.

Ouvi um estalido atrás de mim. Talvez fosse uma lebre. Alguma coisa 
atraiu meu olhar para o fundo do vale. Larguei a bicicleta na trilha e co-
mecei a descer devagar, afastando os galhos do caminho. Estava difícil de 
enxergar, pois as folhas ainda não tinham caído. Mesmo assim, dava para 
ver um estranho brilho turquesa vazando pelos ramos. Não dava para ter 
certeza de onde vinha. Não era o rio, que eu conseguia ouvir ao longe. A 
luz estava muito mais próxima e parecia vir de toda parte.

Cheguei à base da colina. Foi então que o chão desapareceu sob meus 
pés.

Não me lembro de muita coisa depois disso. Fiquei desmaiada por ho-
ras a fio e, quando recobrei a consciência, o sol estava nascendo. Meu pai 
estava uns cinco metros acima de mim. Dava para ver os lábios dele se 
mexendo, mas eu não conseguia ouvir nada.

O buraco era um quadrado perfeito e tinha o tamanho da nossa casa. 
As paredes, escuras e lisas, emitiam uma luz turquesa, linda e brilhante, por 
entalhes complexos. A luz brotava de praticamente tudo que estava ao meu 
redor. Tateei à minha volta. Eu estava deitava em um leito de terra, pedras 
e galhos partidos. Embaixo de tudo, estava uma superfície ligeiramente 
curvada, suave ao toque, porém fria, como se fosse algum tipo de metal.

Eu não tinha reparado antes, mas também havia bombeiros acima de 
mim, rondando o buraco com seus uniformes amarelos. Uma corda caiu 
a alguns metros da minha cabeça. Em pouco tempo, fui amarrada a uma 
maca e içada até a superfície.

Meu pai preferiu não tocar mais no assunto. Quando eu perguntava em 
que tinha caído, ele encontrava maneiras cada vez mais espertas de explicar 
o que era um buraco. A campainha só tocou de novo uma semana depois. 
Pedi que meu pai atendesse, mas ele não me respondeu. Desci as escadas 
correndo e abri a porta. Era um dos bombeiros que me tirara do buraco. 
Ele tinha feito algumas fotos e imaginou que eu gostaria de ver. Com ra-
zão. Ali estava eu, uma coisinha no fundo de um buraco, deitada de costas 
na palma de uma gigantesca mão de metal.
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Partes do corPo
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arquivo no 003
entrevista com a dra. rose Franklin, Ph.d., 

cientista sênior, instituto enrico Fermi
local: universidade de chicago, chicago, illinois, eua 

— Qual o tamanho da mão?

— Tinha 6,9 metros, embora parecesse muito maior para alguém de onze 
anos.

— O que você fez depois do que aconteceu?

— Nada. Não falamos muito sobre o assunto depois. Fui para a escola 
todos os dias, como qualquer criança da minha idade. Ninguém da minha 
família fez faculdade, então sempre me estimularam a continuar estudan-
do. Acabei me formando em física.

“Já sei qual é a próxima pergunta, mas, se eu dissesse que me interessei 
por ciência por causa da mão, estaria mentindo. Sempre fui boa em ciên-
cias. Meus pais perceberam a minha aptidão quando eu era bem novinha. 
Ganhei meu primeiro kit de ciências quando tinha uns quatro anos. Era 
um desses kits de eletrônica. Dava para fazer um telégrafo, ou coisa assim, 
encaixando os fios em molinhas de metal. Acho que teria feito exatamente o 
que fiz mesmo se tivesse obedecido ao meu pai e ficado em casa naquele dia.
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“Enfim, terminei a escola e continuei fazendo a única coisa que sabia fazer. 
Estudar. Você precisava ter visto a cara do meu pai quando soube que eu tinha 
passado na Universidade de Chicago. Nunca vi alguém tão orgulhoso em 
toda a minha vida. Nem se ganhasse um milhão de dólares, ele ficaria tão fe-
liz. Acabei sendo contratada pela universidade depois de concluir meu ph.D.”

— Quando foi que você reencontrou a mão?

— Não reencontrei porque não estava procurando por ela. Acho que posso 
dizer que, depois de dezessete anos, foi ela que me encontrou.

— O que aconteceu?

— Com a mão? O Exército isolou o local logo após a descoberta.

— E quando isso aconteceu?

— Quando eu caí. Oito horas depois os militares entraram em cena. O 
coronel Hudson, acho que era esse o nome dele, ficou responsável pelo 
projeto. Ele era da região, então conhecia quase todo mundo. Acho que 
jamais esbarrei com ele, mas quem o conhecia falava muito bem.

“Li o pouco que sobrou das anotações do coronel, a maior parte tinha 
sido redigida pelo Exército. Nos três anos em que esteve no comando, o 
maior interesse dele sempre foi descobrir o significado dos entalhes. A mão 
propriamente dita, que costuma ser chamada de ‘artefato’, é mencionada 
de passagem e poucas vezes, uma prova de que os construtores daquela 
câmara, seja lá quem forem, tinham um sistema religioso muito complexo. 
Acredito que o coronel sabia muito bem o que queria.”

— E o que seria?

— Não faço ideia. Hudson era um militar de carreira. Não era físico nem 
arqueólogo. Jamais estudou algo que tivesse qualquer relação com antro-
pologia, linguística ou outra disciplina que pudesse ter qualquer utilidade 
para a situação. Qual fosse a noção preconcebida do coronel, deve ter tido 
origem na cultura popular, em filmes como Indiana Jones ou algo parecido. 
Para sorte dele, estava cercado de profissionais competentes. Ainda assim, 
deve ter sido estranho estar no comando e, na maior parte do tempo, não 
fazer ideia do que estava acontecendo.
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“O que me fascina é o esforço que fizeram para refutar as próprias des-
cobertas. A primeira análise indicou que a construção deveria ter cerca de 
três mil anos. Como aquilo não fazia sentido para eles, tentaram fazer a 
datação com carbono do material orgânico encontrado na mão. Os testes 
mostraram que era muito mais antigo, tinha entre cinco e seis mil anos.”

— E isso foi surpreendente?

— Dá para dizer que sim. É preciso entender que isso contraria tudo o 
que sabemos sobre as civilizações americanas. A mais antiga civilização 
conhecida fica na região de Norte Chico, no Peru, e a mão parece ser pelo 
menos mil anos mais antiga. Mesmo que não fosse, é bastante óbvio que 
ninguém carregaria uma mão gigante da América do Sul até Dakota do 
Norte. Além disso, civilizações tão avançadas só surgiriam muito tempo 
depois na América do Norte.

“No fim das contas, a equipe do coronel disse que a datação por carbo-
no foi contaminada pelo material que estava ao redor. Após alguns anos 
de pesquisas esporádicas, concluíram que o sítio tinha mil e duzentos anos 
e era um templo de adoração para algum ramo da cultura mississippiana.

“Li e reli os documentos muitas e muitas vezes. Não existe nenhuma 
prova que sustente essa teoria. Só o fato de fazer mais sentido do que qual-
quer outra conclusão baseada nesses dados. Se tivesse que dar um palpite, 
diria que o coronel Hudson não viu interesse militar na descoberta. É bem 
provável que estivesse insatisfeito ao ver sua carreira atolar aos poucos em 
um laboratório de pesquisas subterrâneo e quisesse encontrar logo uma 
explicação, por mais estapafúrdia que fosse, só para se safar dali.”

— E conseguiu?

— Sair? Demorou pouco mais de três anos, mas conseguiu. Ele teve um 
derrame enquanto passeava com o cachorro e entrou em coma. Morreu 
algumas semanas depois.

— E o que aconteceu com o projeto depois da morte do coronel?

— Nada. Absolutamente nada. A mão e os painéis ficaram juntando poeira 
em um depósito durante catorze anos, até que o projeto saísse da responsa-
bilidade dos militares. Foi então que a Universidade de Chicago assumiu a 
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pesquisa com recursos da nsa, a Agência Nacional de Segurança, e, no fim 
das contas, acabei com a missão de estudar a mão em que eu tinha caído 
quando era criança. Não acredito nessas coisas de destino, mas me limitar 
a dizer “como o mundo é pequeno” também parece pouco.

— Por que a nsa se envolveu em um projeto arqueológico?

— Eu sempre me faço essa pergunta. Eles patrocinam vários tipos de pes-
quisa, mas essa parece estar fora da área de interesse da agência. Talvez 
estivessem interessados na linguagem para criptologia ou no material de 
que a mão é feita. Seja como for, o orçamento foi bastante generoso, por 
isso preferi não fazer muitas perguntas. Deixaram uma pequena equipe à 
minha disposição para trabalhar com a parte científica propriamente dita, 
depois passamos tudo para o departamento de antropologia. Como o pro-
jeto ainda era considerado absolutamente confidencial, fui transferida para 
um laboratório subterrâneo, assim como meu antecessor. Acredito que te-
nha lido meu relatório, então o resto não é novidade.

— Li, sim. Você entregou o relatório em apenas quatro meses. Muita 
gente consideraria isso um tanto precipitado.

— Era um relatório preliminar, na verdade. Não achei prematuro. Bom, 
talvez um pouco, mas eu tinha feito descobertas significativas e não acredi-
tava que conseguiria ir muito longe com os dados que tinha, então, para que 
esperar? Aquela câmara subterrânea guarda tantas informações que seriam 
necessários séculos para decifrar todas. Acho que, enquanto não coletarmos 
mais dados, nós não teremos subsídios para formular qualquer hipótese.

— Nós?

— Nós. Eu. Você. A humanidade. Qualquer um. Aquele laboratório guar-
da segredos que estão além de nosso alcance no momento.

— Certo. Conte sobre o que você já entendeu. Os painéis, por exemplo.

— Está tudo no meu relatório. São dezesseis painéis no total, cada um 
medindo cerca de três por dez metros, e menos de dois centímetros de 
espessura. Foram todos construídos na mesma época, há cerca de três mil 
anos. Nós...
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— Posso interromper? Acredito que você não seja adepta da teoria da 
contaminação das amostras.

— Na minha modesta opinião, não há razão para desconfiar da datação 
por carbono. Para ser honesta, a idade das amostras é o menor dos nossos 
problemas. Já mencionei que os símbolos estão brilhando sem parar há 
dezessete anos, sem fonte de energia aparente?

“Cada parede é feita de quatro painéis e tem uma dezena de linhas com 
dezoito a vinte símbolos entalhados. As linhas se dividem em sequências 
de seis ou sete símbolos. Contamos quinze símbolos diferentes. Alguns são 
usados de modo recorrente, outros aparecem uma única vez. Sete são cur-
vilíneos e têm um ponto no centro, sete são compostos de linhas retas e o 
último é apenas um ponto. O desenho é simples, mas muito requintado.”

— A equipe anterior conseguiu interpretar algum dos entalhes?

— Na verdade, uma das poucas seções do relatório do coronel Hudson que 
permaneceu intacta foi a análise linguística. Eles compararam os símbolos 
a todos os sistemas de escrita conhecidos, do passado e do presente, mas 
não encontraram qualquer correlação relevante. Acreditavam que cada se-
quência de símbolos representava um enunciado, como em uma frase de 
um idioma atual. Mas, sem algo para usar como referência, não era possível 
sequer especular uma possível interpretação. O trabalho foi bastante me-
ticuloso e cada etapa foi documentada. Não vejo razão para fazer a mesma 
coisa duas vezes e rejeitei a proposta de trazer um linguista para a equipe. 
Sem parâmetro de comparação, não havia maneira lógica de se chegar a 
algum tipo de significado.

“Talvez minha opinião seja parcial — afinal, quem topou com ela fui 
eu —, mas era a mão que me atraía. Não sei por quê, mas tudo em mim 
dizia que a mão era a peça-chave.”

— Bem diferente de seu antecessor. E o que você pode me dizer sobre 
a mão?

— Bem, é algo realmente estonteante, mas imagino que você não tenha 
interesse em minha apreciação estética. Ela tem 6,9 metros de compri-
mento do pulso até a ponta do dedo médio. Parece sólida e é feita do 

Gigantes_Adormecidos.indd   15 10/06/16   14:41



16

mesmo material dos painéis, mas é pelo menos dois mil anos mais antiga. 
Tem cor cinza-escuro, com matizes em bronze e sutis propriedades irides-
centes.

“A mão está aberta, com os dedos muito juntos e ligeiramente dobra-
dos. É como se segurasse algo muito precioso ou um punhado de areia e 
tentasse não derramar nada. Existem sulcos como os que na pele humana 
normalmente se dobram, e outros que parecem meramente decorativos. 
Todos emitem o mesmo brilho turquesa, que mostra a iridescência do me-
tal. A mão parece forte, mas… sofisticada é a única palavra que me vem à 
mente. Acho que é uma mão feminina.”

— Neste momento, eu estou mais interessado nos fatos. De que é feita 
essa mão forte, porém sofisticada?

— É quase impossível cortar ou alterar a mão por meios convencionais. 
Foi preciso fazer muitas tentativas até se conseguir extrair uma pequena 
amostra de um dos painéis. A espectrometria de massa mostrou que o 
material era uma liga de vários metais pesados, principalmente irídio, com 
cerca de dez por cento de ferro e concentrações menores de ósmio, rutênio 
e outros metais do grupo platina.

— Então a mão deve valer seu peso em ouro?

— Engraçado você perguntar isso, porque ela não pesa tanto quanto deve-
ria. Então posso afirmar que ela vale muito mais que seu peso em qualquer 
material.

— E quanto ela pesa?

— Trinta e duas toneladas… É um peso considerável, mas, mesmo assim, 
a mão é muito leve quando se leva em conta sua composição. O irídio é 
um dos elementos mais densos que existem, provavelmente o mais denso 
de todos. Por isso, mesmo tendo uma parte de ferro, a mão deveria pesar 
pelo menos dez vezes mais.

— Qual é a explicação para isso?

— Não sei. Continuo sem entender. Não consigo nem elaborar uma hipó-
tese sobre o tipo de processo usado para a construção. Na verdade, o peso 
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não me preocupava tanto quanto a enorme quantidade de irídio que estava 
diante de mim. O irídio não é só muito denso, é também muito raro.

“Os metais desse grupo — como a platina — adoram se ligar ao ferro. 
Foi isso que aconteceu com a maior parte do irídio da Terra, milhões de 
anos atrás, quando a superfície do planeta ainda não havia endurecido e, 
por ser tão pesado, o metal mergulhou em direção ao núcleo terrestre, a 
milhares de quilômetros de profundidade. O pouco que restou na crosta 
costuma estar misturado a outros metais, e é necessário um processo quí-
mico complexo para fazer a separação.”

— Em comparação a outros metais, ele é muito raro?

— Raríssimo. Só para dar uma ideia, se juntarmos todo o irídio puro pro-
duzido no planeta durante um ano, teremos cerca de duas toneladas de me-
tal, o que daria para encher uma mala grande. Com a tecnologia de hoje, 
levaria décadas para coletar irídio suficiente para construir tudo isso. Ele 
é muito raro na Terra, e não existem muitos condritos dando sopa por aí.

— Condritos?

— Desculpe. Meteoritos do tipo rochoso. O irídio é tão raro em rochas 
terrestres que, muitas vezes, é impossível detectá-lo. A maior parte do irí-
dio minerado provém de meteoritos que caíram na Terra por não terem 
se desintegrado ao passar pela atmosfera. Para construir esta câmara — e 
parece razoável pensar que existem outras construções semelhantes —, é 
preciso encontrar fontes de irídio muito mais abundantes que a superfície 
terrestre.

— Viagem ao centro da Terra?

— Júlio Verne nos deu uma das hipóteses. Para obter quantidades maciças 
desse tipo de metal, seria necessário fazer a extração a milhares de quilôme-
tros de profundidade ou minerar no espaço. Com todo o respeito ao gran-
de escritor, ainda nem chegamos perto de conseguir minerar tão fundo. 
Hoje, as minas mais profundas não passam de buraquinhos diante do que 
seria necessário escavar. O espaço parece muito mais viável. Muitas empre-
sas privadas têm interesse em captar água e minérios preciosos no espaço 
e esperam fazer isso em curto espaço de tempo, embora todos os projetos 

Gigantes_Adormecidos.indd   17 10/06/16   14:41



18

do tipo ainda estejam nos primeiros estágios de planejamento. Quando for 
possível minerar meteoritos no espaço, no entanto, conseguiremos obter 
muito, mas muito mais irídio.

— O que mais você pode contar?

— Acho que é tudo. Depois de alguns meses analisando isso aqui com 
todos os equipamentos conhecidos pelo homem, tenho a sensação de que 
não estamos chegando a lugar nenhum. Sei que estamos fazendo as per-
guntas erradas, mas não sei quais são as certas. Apresentei um relatório 
preliminar e pedi licença.

— Você pode refrescar minha memória? Qual foi a conclusão do 
relatório?

— Não fomos nós que construímos isso.

— Interessante. E qual foi a reação deles?

— Licença concedida.

— Só isso?

— Só. Acho que esperavam que eu não voltasse. Nunca usei a palavra alie-
nígena, mas essa deve ter sido a conclusão deles após a leitura do meu 
relatório.

— E não foi isso que você quis dizer?

— Não exatamente. Deve haver uma explicação muito mais plausível, mas 
não consegui descobrir qual. Como cientista, só posso dizer que, hoje, a 
humanidade não possui recursos, conhecimentos ou tecnologia para cons-
truir algo semelhante. Pode ser que alguma civilização antiga conhecesse a 
metalurgia melhor que nós, mas mesmo assim não haveria muito mais irí-
dio disponível, seja cinco, dez ou vinte mil anos atrás. Assim, respondendo 
à sua pergunta, eu não acredito que essas coisas tenham sido construídas 
por seres humanos. Pode tirar as próprias conclusões dessas palavras.

“Não sou idiota. Sei que o relatório pode significar o fim da minha car-
reira, e com certeza aniquilei qualquer credibilidade que ainda tinha com 
a nsa, mas o que eu poderia fazer? Mentir?”
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— O que você fez depois de apresentar o relatório?

— Fui para casa. Voltei ao lugar onde tudo começou. Depois que meu pai 
morreu, fiquei quase quatro anos sem voltar para casa.

— E onde fica essa casa?

— Nasci em uma cidade pequena chamada Deadwood, cerca de uma hora 
a noroeste de Rapid City.

— Não conheço bem essa parte do Meio-Oeste.

— É uma cidadezinha construída na época da corrida do ouro. Uma da-
quelas terras sem lei, como se veem nos filmes. Os últimos bordéis fecha-
ram quando eu era criança. Deadwood ficou famosa, vamos dizer assim, 
por conta de uma série de tv da hbo, que aliás durou pouco, sobre o assas-
sinato de Wild Bill Hickok. Minha cidade conseguiu sobreviver ao fim da 
corrida do ouro e a alguns grandes incêndios, mas a população encolheu 
até chegar a apenas mil e duzentos habitantes.

“Embora longe de seus melhores dias, Deadwood continua de pé. E 
a paisagem é de tirar o fôlego. Fica bem no limite do Parque Florestal de 
Black Hills, um lugar de formações rochosas estranhas, belíssimos bosques 
de pinheiros, rocha nua, cânions e riachos. Duvido que exista lugar mais 
lindo no mundo. Entendo perfeitamente que alguém quisesse construir 
algo lá.”

— Você ainda chama Deadwood de casa?

— Com certeza. Faz parte de mim, embora minha mãe discorde. Ela pare-
cia hesitante quando abriu a porta. Nós quase não nos falamos mais. Sinto 
que ela tem mágoa por eu nunca ter voltado, nem mesmo para o funeral de 
papai, por tê-la deixado sofrer a perda sozinha. Cada um lida com a dor de 
um jeito e acho que, bem no fundo, ela entende que esta é a minha manei-
ra de encarar. Mesmo assim, dava para ouvir na voz dela a raiva das coisas 
que não tem coragem de dizer em voz alta, e isso vai afetar nossa relação 
para sempre. Eu entendo. Depois de sofrer tanto, minha mãe tinha todo 
direito de ficar ressentida. Nós não conversamos muito logo que voltei, 
mas em pouco tempo conseguimos estabelecer uma rotina.
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“Dormir no meu antigo quarto me trouxe muitas lembranças. Quando 
era criança, eu saía da cama sem fazer barulho e me sentava em frente à 
janela para ver meu pai partindo para a mina. Ele passava no meu quarto 
antes de ir para o turno da noite e me pedia para escolher um brinquedo 
para levar na marmita. Dizia que lembraria de mim quando destampasse 
a comida e dividiria o prato comigo em meus sonhos. Meu pai não era de 
falar muito, nem comigo nem com minha mãe, mas sabia como pequenas 
coisas são importantes para uma criança e sempre vinha me cobrir antes 
de sair para trabalhar. Eu queria muito que ele ainda estivesse vivo, para 
que pudéssemos conversar. Meu pai não era cientista, mas tinha uma visão 
clara das coisas. Não consegui falar com a minha mãe sobre o assunto.

“Durante alguns dias, tivemos conversas breves, mas agradáveis, uma boa 
mudança dos comentários educados sobre a comida que trocamos nos pri-
meiros dias depois da minha chegada. Meu trabalho era sigiloso, e fiz o que 
pude para manter nossas conversas longe do que eu tinha em mente. Ficou 
mais fácil à medida que as semanas foram passando, quando percebi que 
ficava mais tempo remoendo erros da infância do que pensando na mão.

“Só voltei ao local onde encontrei a mão pela primeira vez depois de 
um mês. O buraco estava tapado havia tempo. Algumas árvores pequenas 
começavam a crescer em meio à terra e às pedras. Não tinha mais nada 
para ver. Caminhei sem rumo até o cair da noite. Por que fui a primeira a 
encontrar a mão, depois da queda? Com certeza existem outras estruturas 
como essa. Por que ninguém mais encontrou? Por que aconteceu naquele 
dia? Qual foi o gatilho? O que estava presente vinte anos atrás que não 
estivera durante milhares de anos?

“Então tive um lampejo. Essa era a pergunta certa. Eu precisava desco-
brir o que tinha ativado a mão.”

Gigantes_Adormecidos.indd   20 10/06/16   14:41


