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Introdução

“Um oceano sem seus monstros incógnitos seria como um sono sem sonhos.”
John Steinbeck, The Log from the Sea of Cortez

A matança aconteceu de madrugada, e, como de costume, o animal foi 
decapitado com um único golpe feroz. O sangue jorrou no ar feito um 

gêiser, criando uma mancha vívida que se destacava na água como a obra 
de um violento pintor abstrato. A quinhentos metros dali, diante do farol 
no ponto mais alto da ilha, um homem observava por um telescópio. Pri-
meiro notou o frenesi das gaivotas, gestalt de aves que indicava problema. 
Depois viu o sangue. Apanhando seu rádio, virou-se e começou a correr.

As quatro outras pessoas que habitavam a ilha foram acordadas num 
sobressalto pela transmissão do rádio. 

– Temos um ataque perto do Sugarloaf, este aqui parece grande. Muito 
sangue.

Na casa ao pé da montanha, ecoaram os ruídos que o cientista Peter 
Pyle produziu ao descer a escada correndo, calçar as botas de borracha 
até os joelhos, bater a velha porta atrás de si e correr para lançar o barco.

Peter e seu colega Scot Anderson, a voz ouvida no rádio, saltaram 
para dentro do Boston Whaler, um baleeiro de dezessete pés. O barco es-
tava apoiado sobre uma cama de pneus ao lado de um penhasco e preso a 
um guindaste, que o ergueu no ar. A embarcação balançou sobre a beira 
do penhasco e foi arriada até as enormes ondas do início do inverno no 
Pacífico, dez metros abaixo.

Peter desenganchou o cabo de aço de uma polegada de espessura en-
quanto o baleeiro subia e tombava em ondas capazes de engoli-lo. Ligou 
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o motor e avançou por duzentos metros em direção às gaivotas, onde o 
objeto de toda aquela atenção boiava numa nuvem de sangue: um elefante- 
marinho, que devia pesar um quarto de tonelada, sem cabeça. O odor era 
denso e oleoso, banha rançosa misturada a água do mar.

– É isso aí – disse Peter. – Este é o cheiro de um ataque de tubarão.
Num mundo em que existem muito poucas certezas, os dois sabiam 

que um tubarão-branco orbitava abaixo deles, esperando até que o elefante- 
marinho sangrasse um pouco mais, e que logo voltaria para tomar seu café 
da manhã. Poderia ser Betty, Mama ou Cadillac, as grandes fêmeas que pa-
trulhavam o lado leste da ilha. Essas brutamontes, todas com mais de cinco 
metros de comprimento, eram conhecidas apenas como a Irmandade. Ou 
então poderia ser um macho “menor” (em torno de quatro metros), como 
Pintado ou Nariz em T, ou então o sorrateiro Barbatana Rasgada. Esse 
grupo de tubarões era conhecido como Rat Pack. Poderia ser qualquer um 
dentre muitos tubarões-brancos. Nessa época do ano um grande número 
desses tubarões percorria aquele pedaço de mar de cinquenta hectares, na-
dando perto da costa da ilha Farallon Sudeste enquanto as pobres focas 
deixavam as enseadas estreitas na maré alta e entravam na zona de perigo.

A cada ano, mais de mil pessoas sofrem ferimentos graves causados por 
produtos de limpeza de vasos sanitários ou são mortas por gado. Menos 
de uma dúzia é atacada por tubarões-brancos. Nessa vizinhança, entre-
tanto, as estatísticas não contam. Nas ilhas Farallon, durante os meses 
de setembro a novembro, qualquer pessoa louca ou azarada o suficiente 
para entrar na água tem uma enorme probabilidade de dar de cara com 
um tubarão-branco.

Os dois homens ficaram parados no convés, segurando grandes hastes 
às quais estavam presas câmeras de vídeo. Seguiram-se vários instantes de 
um silêncio absoluto que ocorre poucas vezes durante a vida, momentos 
sinistros em que o tempo parece parar e até as aves ficam quietas. Depois, 
a quinze metros dali, notou-se um redemoinho no oceano.

A mítica e aterrorizante barbatana dorsal emergiu da água e avançou 
na direção deles feito um submarino alemão, deixando um grande rastro. 
O tubarão passou bem ao lado do barco, submergindo logo depois da popa. 
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Seu corpo, quase preto ao romper a superfície, brilhou em tons de cobalto 
e turquesa debaixo da água.

– Ele está vindo! – gritou Peter.
O baleeiro foi sacudido. Uma enorme cabeça triangular surgiu da água 

e, com surpreendente delicadeza, mordeu o canto de trás do barco. Scot se 
aproximou um pouco mais e filmou. O tubarão revirou os olhos pretos; os 
homens puderam ver com clareza as cicatrizes em toda a cabeça do animal 
e seus dentes de cinco centímetros de comprimento, atrás dos quais havia 
outras fileiras de reserva, com mais dentes de cinco centímetros. Então, tão 
rápido como havia chegado, o tubarão se escondeu abaixo da superfície, 
nadou por sob o barco e reemergiu ao lado do elefante-marinho. Quando 
o tubarão-branco mordeu a carcaça, sacudindo-a, um sangue laranja vivo 
jorrou pelos lados de sua boca.

– É o Cabeça Mordida! – disse Scot, abrindo um grande sorriso sob os 
óculos escuros.

– Ah, o Cabeça Mordida – disse Peter. Houve um momento de reco-
nhecimento satisfeito, como se estivessem cumprimentando um velho 
conhecido com o qual acabassem de topar no meio da rua. – A gente 
conhece esse tubarão há dez anos.

Todo mês de setembro, uma das maiores e mais densas congregações de 
tubarões-brancos do planeta se reúne nas águas que cercam as ilhas Fa-
rallon, um arquipélago de dez ilhotas que ocupa uma área de 85 hectares no 
Pacífico, 43 quilômetros a oeste da ponte Golden Gate. Ninguém entende 
direito o que essa reunião representa, por que esses tubarões-brancos, os 
caçadores mais solitários do oceano, decidem, durante certa época do ano, 
habitar uma área tão pequena. A única certeza é que os tubarões perma-
necem naquele lugar por aproximadamente três meses. E mais: depois de 
estudá-los por uma década e meia no Projeto Tubarão-Branco das Farallo-
nes, Scot Anderson e Peter Pyle descobriram que, ano após ano, os mesmos 
tubarões voltam exatamente para o mesmo ponto.
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Ao menos um dos motivos dessa reunião anual é a caça. Apesar dos 
estranhos objetos encontrados em barrigas de tubarões – um relógio cuco, 
um casaco de pele, placas de automóvel e armadilhas para lagostas, uma 
cabeça de búfalo, uma rena inteira e, por estranho que pareça, um homem 
vestindo uma armadura completa –, o que os tubarões-brancos realmente 
adoram comer são as focas e os elefantes-marinhos. E as Farallones estão 
repletas deles – elefantes-marinhos-do-norte, focas, lobos-marinhos –, to-
dos a gritar e rugir, cobrindo as rochas feito um tapete de banha.

Nem sempre foi assim. As focas do arquipélago, que já chegaram a 
ser dezenas de milhares, foram quase extintas pela caça 50 anos atrás. 
Somente quando a ilha Farallon Sudeste, a maior do arquipélago, foi trans-
formada em reserva natural, em 969, a população começou a se recuperar. 
Quando as focas voltaram, quem mais se alegrou com sua presença foram 
os tubarões. Em 970, um grupo de biólogos testemunhou o primeiro 
ataque de tubarão nas Farallones; a vítima foi um leão-marinho-de-steller, 
um animal acastanhado que parece também ser um predador. Nos quinze 
anos que se seguiram, mais de cem ataques contra focas e leões-marinhos 
foram observados de perto. Mas os tubarões só estavam se aquecendo. No 
ano 2000, Peter e Scot já registravam quase oitenta ataques numa única 
temporada. Ainda assim, mesmo que consideremos as atrações de um bufê 
de focas e leões-marinhos, por que esses tubarões em particular sempre 
retornam? E por que ficam tão amontoados? Esse tipo de comportamento 
entre tubarões-brancos nunca havia sido documentado.

A verdade é que ninguém havia tido essa oportunidade. As ilhas Farallon 
são o único lugar do planeta onde é possível estudar o comportamento 
natural dos tubarões-brancos no ambiente selvagem. Isto é, sem estarem su-
jeitos à presença e à confusão dos seres humanos. Na África do Sul, no local 
conhecido como “Beco do Tubarão”, próximo à cidade de Gaansbai, o canal 
fica tingido de vermelho com o sangue e os pedaços de peixes jogados como 
isca na água, e frequentemente há ali uma dúzia de barcos batendo uns nos 
outros enquanto até sessenta mergulhadores, espremidos em gaiolas de aço, 
obstruem a passagem de mil metros de largura. Na Austrália, os tubarões- 
brancos têm que enfrentar cargas elétricas submarinas, praias cercadas de 
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redes, pescadores em busca de troféus, e mais iscas. Os tubarões-brancos 
das Farallones, por outro lado, não sofrem praticamente nenhum estorvo. 
Talvez cruzem com um ou outro barco cheio de turistas de São Francisco, 
mas não são coagidos a modificar seu comportamento, como ocorre regu-
larmente com outros dos grandes predadores da natureza sempre que as 
pessoas querem vê-los, sentadas confortavelmente num trailer, num Tundra 
Buggy ou num jipe de safári.

Isso é importante porque, apesar da visibilidade dos tubarões nas Fa-
rallones, e apesar do fato impressionante de que os tubarões são tão an-
tigos que surgiram antes mesmo das árvores, os tubarões-brancos ainda 
estão entre as criaturas mais misteriosas do planeta. Mesmo depois de 
termos reduzido o genoma humano a um conjunto de letras, depois de 
termos espaçonaves circundando Marte, os cientistas ainda não possuem 
algumas informações básicas sobre a espécie.

Quanto tempo os tubarões vivem? Ninguém sabe. (Mas é provável que 
vivam pelo menos trinta anos, se considerarmos que os tubarões-brancos 
não atingem a maturidade até terem mais de dez anos, que todos os tuba-
rões das Farallones são adultos e que alguns deles visitam as ilhas há mais 
de uma década. Alguns cientistas especulam que os tubarões vivam até 
sessenta anos, mas isso ainda não foi provado.)

Onde os tubarões-brancos acasalam, quando, com que frequência e, 
até mesmo, como? Temos indicações sobre a vida sexual dos tubarões- 
brancos, mas nenhum fato. Scot e Peter descobriram que, enquanto os 
machos voltam às ilhas todos os anos, as fêmeas só retornam a cada dois 
anos, frequentemente com mordidas novas e profundas na cabeça. Esses 
ferimentos estão ligados ao acasalamento? Nos anos em que não regressam 
às ilhas, as fêmeas estarão parindo em águas mais cálidas? Por falar nisso, 
quantos tubarões-brancos existem nos oceanos? Tudo isso continua a ser 
um mistério absoluto. A própria população sazonal das Farallones não 
passa de um palpite: pode haver entre trinta e cem tubarões. 

Além disso, é claro, temos a questão do tamanho: que dimensões 
esses tubarões atingem, exatamente? Mais uma vez, não temos respostas 
claras. Como seus esqueletos são feitos de cartilagem, e não de ossos, os 
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tubarões não deixaram praticamente nenhum registro fóssil, exceto os 
dentes. O maior tubarão-branco já capturado e medido com precisão ti-
nha 5,95 metros, mas há relatos convincentes, ainda que não verificáveis, 
de animais muito maiores. Nada a respeito dessas criaturas seria muito 
surpreendente. Os tubarões são os campeões da evolução na categoria 
peso pesado; eles vêm fazendo ajustes finos em seu organismo ao longo 
de eras, centenas de milhões de anos antes de os seres humanos sequer 
pensarem em entrar de penetras na festa. São resistentes a infecções,  
doenças circulatórias e, em grande medida, ao câncer. Conseguem se 
curar rapidamente de várias lesões, como lacerações nas córneas ou 
perfurações profundas. Todo o organismo do animal está direcionado à 
sobrevivência. Desde o momento em que os tubarões-brancos nascem, 
como réplicas da mãe com ,20 metro de comprimento, já partem em 
busca de sua primeira refeição; são capazes de detectar diminutos impul-
sos elétricos da ordem de milivolts emitidos pelos batimentos cardíacos 
da presa a centenas de metros de distância.

Assim como o tubarão-branco, as ilhas Farallon são uma perfeita aber-
ração da natureza. Sua ecologia é um castelo de cartas – uma confluência 
complexa de oceano, mamíferos, aves e tubarões, todos circundando uns 
aos outros, num equilíbrio sublime. Na natureza, entretanto, complexi-
dade também significa fragilidade. Embora as ilhas façam parte do San-
tuário Marinho Nacional do Golfo das Farallones, de 3.250km², a reserva 
natural se encontra no caminho de algumas das mais movimentadas rotas 
marítimas da Costa Oeste dos Estados Unidos. Em 97, 3,2 milhões de 
litros de petróleo vazaram no golfo das Farallones, matando mais de 20 
mil aves marinhas. Treze anos depois, em 984, um navio-petroleiro explo-
diu, despejando 5,3 milhões de litros de petróleo. E, neste exato momento, 
centenas de embarcações estão espalhadas no fundo do mar, ao redor 
das ilhas, prontas para despejar petróleo feito lâmpadas de lava tóxicas à 
medida que a água corrói lentamente seus cascos. Se somarmos a isso a 
presença de um porta-aviões de 0 mil toneladas já usado para práticas de 
tiro ao alvo nuclear e 48 mil barris de resíduos radioativos, a situação fica 
ainda mais precária.
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As próprias ilhas são frágeis. São ocas em certas partes, feitas de um 
granito de 89 milhões de anos do qual boa parte já apodreceu e se desfaz 
ao simples toque. A palavra farallón, em espanhol, significa “ilhota rochosa 
no oceano” (o plural é farallones), e algumas das ilhas, como a Farallon 
do Meio, conhecida na região como “a Espinha”, mais parecem rochas 
protuberantes do que ilhas de verdade. Todas as dez ilhas fazem parte 
da borda irregular da plataforma continental, que sobressai das águas do 
Pacífico antes de afundar por três quilômetros – a profundidade do Grand 
Canyon – para dentro da escuridão. Tecnicamente, as Farallones não pas-
sam de um subúrbio exótico de São Francisco, pois se encontram dentro 
dos limites da cidade. No entanto, dos 7 milhões de pessoas que habitam 
a Bay Area, poucos estão cientes de sua existência. E mesmo que alguém 
saiba que as Farallones estão por ali, certamente não terá nenhuma ideia 
da história violenta e desesperada do lugar: os acidentes, os assassinatos, a 
cidade esquecida, a guerra. A cada ano há menos pessoas vivas que ainda 
se lembram das histórias. Nas fotos por satélite da Bay Area, as Farallones 
geralmente ficam fora da imagem.

É compreensível que as ilhas sejam tão desconhecidas. A viagem de 
barco desde o continente é uma convulsão de turbulência e náusea que 
pode durar mais de seis horas – e isso num dia em que algum capitão 
esteja disposto a tentar a travessia. Até as tripulações da Guarda Costeira 
evitam fazer o percurso, admitindo que preferem ir de helicóptero sem-
pre que possível. Ninguém vive nas Farallones o ano inteiro. Peter, Scot 
e um punhado de colegas se revezam para ocupar a única construção 
habitável, uma casa singela edificada há 20 anos na Farallon Sudeste que 
parece resistir a qualquer coisa. E, de fato, resistiu: o lugar é açoitado 
regularmente pelo clima mais inóspito que o Pacífico consegue produzir. 
Ventos de trinta nós, um cobertor de névoa e ondas de cinco metros de 
altura são o dia a dia do lugar.

Mesmo que um visitante tenha a coragem ou a curiosidade de em-
preender a viagem até as Farallones, não poderá desembarcar – o arquipé-
lago é um Parque Natural Nacional intensamente supervisionado, situado 
dentro de um Santuário Marinho Nacional, e as únicas pessoas que têm 
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permissão para entrar ali, segundo a lei federal, são os biólogos que mo-
nitoram a fauna local. De qualquer forma, não há onde atracar um barco. 
As ilhas são cercadas de penhascos íngremes e rochas ocultas e traiçoeiras 
que criam linhas de rebentação abruptas. Cerca de 250 mil aves marinhas 
passam o ano pintando os rochedos, e o cheiro de amônia é repugnante. 
É proibido fazer barulho, os aviões não podem voar diretamente sobre 
as ilhas e todas as embarcações devem se manter no mínimo a duzentos 
metros da costa. E você certamente não vai querer dar um mergulho nes-
sas águas. Diante de todos esses impedimentos, só existe uma razão para 
visitar as ilhas Farallon: por serem o lugar mais horripilante e selvagem 
da face da Terra.

Eu fiquei fascinada pelas Farallones em 998, quando assisti a um do-
cumentário da BBC sobre o trabalho de Scot e Peter. Na televisão, mesmo 
as coisas magníficas tendem a parecer insignificantes, mas aquele pro-
grama conseguiu transmitir a ideia do tamanho descomunal dos tuba-
rões, de como o barco de pesquisa dos biólogos parecia um brinquedo 
de criança em comparação com os animais e da natureza extraterrestre 
do lugar. Quando o programa começou, eu estava deitada no chão da 
minha sala, padecendo de mononucleose, e me perguntei se poderia 
estar alucinando.

Na tela, as ilhas sobressaíam das águas do Pacífico como as presas 
de um monstro marinho que precisava urgentemente ir ao dentista. A 
água era de um negrume abissal; a neblina atravessava arcos de rocha 
bruta. No entanto, a característica mais surreal das ilhas ficava abaixo 
da superfície. Quando o homem loiro identificado como “Scot Anderson, 
biólogo” se inclinou sobre a borda de seu barco de onze pés e submergiu 
uma câmera de vídeo à prova d’água, passaram-se poucos segundos antes 
que um tubarão-branco surgisse na tela. E depois outro, e mais um. Não 
havia nenhum tipo de isca na água. Os tubarões estavam simplesmente 
ali, nadando, amontoados feito aviões sobre um aeroporto muito movi-
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mentado. Será algum tipo de armação?, perguntei-me. Uma montagem 
da televisão? Não pode ser real. Como é possível que tubarões-brancos do 
tamanho de furgões estivessem dando voltas por ali, tão perto de São 
Francisco, dentro do raio de entregas das pizzarias? E quem eram aqueles 
dois malucos sentados ali no meio, num barco a remo?

Os tubarões-brancos despertam uma espécie de admiração universal 
– e não só por sua capacidade de nos engolir como quem come um tira- 
gosto. Os ursos-pardos podem devorar pessoas com a mesma facilidade, e, 
embora também despertem um saudável respeito, o que sentimos diante 
deles não é nada comparado à resposta primitiva ao vermos aquela forma 
negra cruzando a água. Pergunte ao Discovery Channel; sua Semana do 
Tubarão anual é um fenômeno que gera aumentos de até 00% na audiên cia, 
e o canal invariavelmente programa essa semana para que ocorra durante 
as medições desse índice.

Os tubarões-brancos representam o desconhecido, um fenômeno ter-
rível e poderoso. Vivem num elemento diferente do nosso, não são boniti-
nhos, não são nem um pouco fofos e, num certo nível, parecem ser o mais 
próximo que conhecemos de dinossauros vivos. Sua alteridade é o que nos 
encanta e nos faz tremer de medo. Além de, é claro, as várias fileiras de 
dentes. Trata-se de uma relação complicada. O biólogo Edward O. Wilson 
resumiu a questão em belas palavras quando escreveu: “De uma forma 
profundamente tribal, nós adoramos os nossos monstros.”

A maior parte das pessoas prefere amar o monstro a distância, ou 
talvez apenas por fotografias, a se aproximar para acariciar sua pele ou 
examinar suas presas (ou apalpar a barbatana, como fez Scot no programa 
da BBC quando um tubarão passou ao seu lado). O instinto de sobrevivên-
cia geralmente vence a curiosidade, e isso é bom, pois são essas as pessoas 
com as quais podemos contar para preservar nossa espécie, transmitindo 
sua sensatez para as novas gerações. Mas há também outro tipo de pessoa. 
Como eu.

Desde que me entendo por gente, tenho a sensação de que as coisas 
mais empolgantes da vida estão escondidas em algum lugar, como os ovos 
Fabergé ou os uísques escoceses com centenas de anos. E que a única ma-
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neira de encontrá-las é por meio de uma busca incessante. Não vamos nos 
deparar com uma civilização perdida enquanto caminhamos para pegar 
o ônibus até o trabalho, nem encontrar um tubarão-duende exposto na 
seção de mariscos do supermercado local. Ver a Lua pela TV, visitar cria-
turas selvagens em gaiolas, encostar o nariz em vitrines de museus para 
admirar um suvenir da história – tudo isso traz a sensação de estarmos 
perdendo alguma coisa. Ainda assim, quase todo mundo que conheço já 
fez essas coisas.

Na verdade, eu também. No entanto, aos 34 anos de idade, e há dez 
anos metida numa carreira bem-sucedida no mundo das revistas, ainda 
havia dentro de mim inquietude e curiosidade incontroláveis, e eu não 
podia dizer que me sentia satisfeita. Eu tinha um fascínio particular por 
corpos d’água. Eles me atraíam profundamente, como o pêndulo de um 
hipnotizador; sempre que eu olhava para um corpo d’água, perguntava- 
me o que havia debaixo da superfície. Os lagos canadenses de tonalidade 
verde-escura onde eu passava os verões, o Caribe, com suas águas claras 
como o gim, o Pacífico insondável, o brilho raso e antisséptico de uma 
piscina: tudo aquilo me atraía por igual.

Meu fascínio pela água me levou a uma carreira como nadadora que 
durou 25 anos. Eu passava até seis horas por dia encarando o fundo de 
todo tipo de piscina, nadava milhões de metros e fazia incontáveis vira-
das, e ainda assim não era água suficiente. A única coisa mais fascinante 
do que estar na piscina era nadar num lago, num rio ou no oceano, onde 
eu talvez pudesse ver peixes. Até os peixes mais detestáveis, como um 
bagre, uma perca ou um achigã, conseguiam me deixar enfeitiçada, me 
causavam uma mistura irracional de encanto e terror. Enquanto outras 
pessoas observavam o espaço, cogitando sobre buracos negros e galáxias 
distantes, eu encarava alguma grande extensão de água na esperança de 
ter o breve vislumbre de uma barbatana.

Os oceanos cobrem 7% da Terra, e estima-se que 95% das formas de 
vida que os habitam jamais tenham sido avistadas; só exploramos uma 
fração minúscula dessa enorme extensão aquática. Avanços na exploração 
profunda permitiram que investigássemos melhor as profundezas, e, nos 
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últimos anos, obtivemos imagens estonteantes de criaturas anteriormente 
desconhecidas – seres que escapam à nossa imaginação, como o peixe-ogro, 
a lula-vampira-do-inferno e o peixe-boca-de-guarda-chuva. Os cientistas 
acabam de descobrir as fontes termais no fundo dos oceanos – uma água 
fervente, saturada de minerais, que jorra da crosta da Terra para o mar 
através de formações semelhantes a chaminés (e que, por sinal, talvez se-
jam a própria origem da vida). O uso de novas tecnologias, como o sonar 
de varredura, permitiu que descobríssemos tesouros incríveis: seiscentos 
naufrágios, alguns de tempos pré-bíblicos, estão submersos numa pequena 
porção de oceano na costa de Portugal. No mínimo três cidades egípcias 
submersas, que devem ter mais de 2 mil anos de idade, foram descobertas 
recentemente no fundo do oceano perto do porto de Alexandria. Quando 
os arqueólogos submarinos começaram a explorá-las, depararam-se com 
a frota afundada de Napoleão.

Em outras palavras, até nos lugares em que a superfície é familiar 
existem universos inteiros e mundos ancestrais enterrados, perdidos no 
fundo, como um quarto desconhecido em nossa própria casa. Para mim, 
tudo isso era emocionante e assustador. Durante anos, tive um sonho 
recorrente – na verdade, quase um pesadelo – no qual eu flutuava à noite, 
cercada por grandes peixes que pareciam de outro mundo. Nunca con-
seguia vê-los direito, mas sabia que a água estava viva, cheia deles, todas 
aquelas criaturas ocultas a me circundar. Quando vi as Farallones na tela 
pela primeira vez, a memória desses fantasmas, já quase aposentada, res-
surgiu na minha consciência. Aquelas águas eram realmente estranhas. O 
que haveria debaixo da superfície?

Foi bastante difícil achar a resposta. O programa da BBC sobre os tubarões 
das Farallones era tudo que havia. Os artigos que consegui encontrar não 
passavam de tratados questionáveis sobre populações de focas e a migra-
ção das aves marinhas, ou então artigos de jornal concisos que desperta-
vam mais perguntas do que respondiam. O Los Angeles Times chamava 
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as Farallones de “os imóveis mais inacessíveis dos Estados Unidos, ou do 
mundo”, mas não especificava mais nada. Uma manchete do New York Ti-
mes de 858 contava que um pescador tinha sido “apanhado por um polvo” 
nas ilhas, mas não dava mais detalhes.

Acabei por me deparar com alguns fatos aleatórios que me deixaram 
intrigada: um esqueleto feminino tinha sido encontrado numa gruta ma-
rinha, e sua identidade ainda era um mistério… Um século atrás, na ilha 
Farallon Sudeste, havia uma vila que tinha até sua própria escola… Um 
novo tipo de água-viva tinha sido encontrado ali; o animal tinha braços 
em vez de tentáculos. E também os tubarões, sempre os tubarões. Os 
mergulhadores comerciais se recusavam a trabalhar em qualquer ponto 
próximo das ilhas. Os mergulhadores do governo não tinham permissão 
de entrar naquelas águas, pois os seguros não cobriam essa atividade. Os 
tubarões-brancos tinham até frustrado uma tentativa de bater o recorde 
mundial de esqui aquático, numa travessia da Golden Gate até as Farallo-
nes. “Foi a coisa mais idiota que já fiz”, confessou o esquiador, que passou 
horas atravessando ondas de cinco metros de altura capazes de quebrar 
seus ossos, até que seu barco teve um vazamento quando já se aproximava 
das ilhas. Ao nadar por baixo do casco para verificar o que havia de errado, 
ele percebeu de súbito que não estava sozinho: “Tudo o que vi foi um 
bando de tubarões.” O homem saltou de volta para dentro do barco, e a 
tripulação voltou para São Francisco o mais rápido que pôde.

Ir até as Farallones, ao que parecia, era como passear pelo monte Olimpo 
enquanto os deuses percorriam as águas à procura de mais uma refeição 
em seu bufê. E, naquele lugar agourado, os seres humanos não eram bem- 
vindos nem necessários. As regras habituais da civilização não se aplicavam 
ali. As Farallones eram um lugar em que nada era falso e nada estava à 
venda, um lugar em que carros e cartões de crédito, telefones celulares e 
sapatos de salto alto não nos levariam a lugar algum, em que os animais 
prosperavam enquanto as pessoas morriam das maneiras mais incomuns. 
Esse recanto perdido, ao que parecia, não era apenas um pedaço desconhe-
cido dos Estados Unidos, não era apenas uma janela para um interessante 
ecossistema marinho. Era o vislumbre de um outro mundo.



Os Dentes do Diabo 21

Vendo os dois homens na TV, cercados de tubarões em seu pequeno 
barquinho, percebi que a cidade de São Francisco e as ilhas Farallon eram 
separadas por uma espécie de fronteira. De um lado estava o mundo do 
asfalto e das happy hours; do outro estava um local inóspito ainda rondado 
por predadores de 400 milhões de anos. Eu queria atravessar aquela linha 
enquanto ela ainda existia, antes que a civilização a alcançasse e a deixasse 
mais indistinta, domando-a e, por fim, apagando-a por completo. Mas 
como? O lugar ficava fora de alcance, a entrada era proibida. Além disso, 
eu não fazia ideia de como chegar lá. Mas as Farallones haviam atiçado 
algo nos recantos mais profundos da minha imaginação, e eu soube que, 
de um jeito ou de outro, iria visitá-las. Precisava fazê-lo. Quantas vezes na 
vida temos a chance de entrar em nossos próprios sonhos?


