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Sou obrigado a me pronunciar porque homens de ciên-
cia se recusaram a seguir meus conselhos sem antes 
conhecer minhas razões. É inteiramente contra minha 
vontade que revelo meus motivos para fazer oposição 
a esta incursão à Antártica que vem sendo planejada – 
com sua imensa busca por fósseis e a perfuração e der-
retimento em grande escala das ancestrais calotas de 
gelo –, e que minha advertência acabe sendo em vão me 
faz relutar ainda mais. Que se duvide dos fatos, tal como 
sou obrigado a revelá-los, é inevitável; contudo, se eu 
suprimisse aquilo que parecerá estapafúrdio e inacredi-
tável, nada restaria a ser contado. As fotografias até este 
momento ocultadas do conhecimento público, tanto as 
comuns quanto as aéreas, contarão em meu favor, pois 
são terrivelmente vívidas e explícitas. Ainda assim, serão 
postas em dúvida, pois é sabido até que ponto podem 
nos iludir as fraudes mais competentes. Os desenhos a 
tinta, é claro, serão ridicularizados e considerados me-
ros embustes, não obstante a excentricidade da técnica 
artística, que há de suscitar a atenção e a perplexidade 
dos especialistas.

Terei, em última instância, de fiar-me no discerni-
mento e na autoridade dos poucos cientistas eminentes 
que desfrutam, por um lado, de suficiente independên-
cia intelectual para avaliar os dados por seus próprios 
méritos – horrendamente convincentes – ou à luz de 
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certos ciclos de mitos ancestrais, altamente insólitos; e, 
por outro lado, de suficiente influência para impedir que 
a comunidade dos exploradores embarque em algum 
projeto estouvado e por demais ambicioso na região da-
quelas montanhas da loucura. É um fato lastimável que 
homens relativamente desconhecidos, como eu e meus 
colaboradores, ligados apenas a uma universidade de pe-
queno porte, tenham pouca chance de causar impacto 
quando se trata de assuntos de natureza demasiado bi-
zarra ou altamente controversa. 

Pesa também contra nós o fato de não sermos, no 
sentido mais estrito, especialistas nas áreas primordial-
mente implicadas. Como geólogo, meu objetivo ao lide-
rar a expedição da Miskatonic University era apenas o de 
obter amostras profundas de rochas e solos de diversas 
regiões do continente antártico, auxiliado pela extraor-
dinária broca desenvolvida pelo professor Frank H. Pa-
bodie, do nosso departamento de engenharia. Não era 
minha intenção ser pioneiro em qualquer outra área que 
não essa; contudo, eu de fato esperava que o uso des-
se novo mecanismo, em diferentes pontos ao longo de 
caminhos já explorados, pudesse trazer à luz evidências 
de um tipo até então inacessível pelos métodos comuns 
de coleta. O instrumento perfuratório de Pabodie, como 
o público já sabe de nossos boletins, era incomparável 
e revolucionário em sua leveza, facilidade de transporte 
e capacidade de combinar o princípio da broca artesia-
na comum com o princípio da pequena broca circular 
de rocha, de maneira a lidar sem demora com camadas 
geo lógicas de diferentes níveis de solidez. Cabeça de aço, 
hastes articuladas, motor a gasolina, torre retrátil de ma-
deira, acessórios para dinamitação, amarras, trado para 
retirada de entulho e tubulações modulares para perfu-
rações de treze centímetros de diâmetro e até trezentos 
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metros de profundidade perfaziam, com o acréscimo 
dos acessórios necessários, uma carga que meros três tre-
nós de sete cães podiam transportar; isso foi possibilita-
do pela engenhosa liga de alumínio de que era composta 
a maior parte dos objetos metálicos. Quatro grandes 
aeroplanos Dornier, fabricados especialmente para os 
voos de elevadíssimas altitudes que teríamos de realizar 
sobre o platô antártico, contando com equipamentos 
para aquecer o combustível e auxiliares de partida rápi-
da, desenvolvidos por Pabodie, podiam transportar toda 
a nossa expedição, de uma base nas margens da gran-
de barreira de gelo até diversos pontos adequados terra 
adentro, e a partir destes éramos conduzidos por uma 
quantidade apropriada de cães.

Planejávamos abranger a maior área possível no 
decorrer de uma estação antártica – ou um período 
maior, caso fosse de estrita necessidade –, trabalhando 
principalmente nas cordilheiras e no platô ao sul do 
mar de Ross; regiões exploradas em diferentes graus por 
Shackleton, Amundsen, Scott e Byrd. Com frequentes 
mudanças de acampamento, realizadas por aeroplano e 
abrangendo distâncias grandes o suficiente para serem 
de relevância geológica, esperávamos desencavar uma 
quantidade sem precedentes de material – especialmente 
nas camadas pré-cambrianas, das quais se havia obtido 
um conjunto bastante limitado de espécimes antárticos. 
Tencionávamos igualmente obter a maior variedade pos-
sível de amostras das rochas fossilíferas superiores, visto 
que a história da vida primeva naquele desolado império 
de gelo e morte é da mais alta importância para o nosso 
conhecimento do passado do planeta. Que o continente 
antártico tenha sido outrora de clima temperado e até 
mesmo tropical, com uma vida vegetal e animal fervi-
lhante, da qual os líquens, a fauna marinha, os aracnídeos 
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e os pinguins da extremidade norte são os únicos rema-
nescentes, é sabido por todos; e esperávamos expandir 
esse acervo de informações – em variedade, precisão e 
detalhamento. Quando uma simples perfuração revela-
va sinais fossilíferos, expandíamos a abertura por meio 
de explosões, de modo a obter amostras de tamanho e 
condições apropriados.

Nossas perfurações, variando em profundidade de 
acordo com o potencial oferecido pelo solo ou pelas ro-
chas da superfície, seriam limitadas a porções de terra 
exposta, ou quase exposta – sendo estas inevitavelmente 
escarpas e cristas, devido à camada de gelo sólido, va-
riando entre um e três quilômetros de espessura, que 
encobria os níveis mais baixos. Não podíamos arcar com 
o desperdício de perfurar a espessura de qualquer quan-
tidade considerável de pura glaciação, embora Pabodie 
houvesse formulado um plano para inserir eletrodos 
de cobre em aglomerados densos de orifícios e derreter 
pequenas áreas de gelo utilizando correntes elétricas ad-
vindas de um dínamo movido a gasolina. É esse plano 
– que, em uma expedição como a nossa, não podíamos 
pôr em prática senão de maneira experimental – que a 
futura expedição Starkweather-Moore pretende seguir, 
a despeito das advertências por mim publicadas desde 
nosso retorno da Antártica. 

O público foi informado da expedição Miskato-
nic através de nossos frequentes boletins enviados por 
rádio para o Arkham Advertiser e a agência Associated 
Press, e pelos artigos posteriormente publicados por 
mim e Pabodie. Nossa equipe era composta por quatro 
membros da universidade – Pabodie, Lake, do departa-
mento de biologia, Atwood, do departamento de física 
(e também meteorologista), e eu, representando o de-
partamento de geologia e formalmente encarregado da 
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liderança –, além de dezesseis assistentes; sete estudantes 
de pós-graduação da Miskatonic e nove mecânicos pro-
fissionais. Dos dezesseis, doze eram pilotos habilitados 
de aeroplano, e somente dois deles sabiam operar bem 
o rádio. Oito deles sabiam navegar por compasso e sex-
tante, assim como Pabodie, Atwood e eu. Além disso, 
é claro, nossos dois navios – ex-baleeiros de madeira, 
reforçados para navegação no gelo e dotados de potên-
cia suplementar – contavam com tripulações comple-
tas. A Fundação Nathaniel Derby Pickman, com ajuda 
de algumas poucas contribuições especiais, financiou a 
expedição; desta forma, nossos preparativos foram ex-
tremamente meticulosos, apesar da pouca publicidade. 
Os cães, trenós, máquinas, materiais de acampamento e 
partes não montadas de nossos cinco aviões foram en-
tregues em Boston, e lá nossos navios foram carregados. 
Estávamos maravilhosamente bem aparelhados para 
nossos objetivos específicos, e em todas as questões re-
lativas às provisões, ao regime alimentar, ao transporte e 
à construção do acampamento fomos beneficiados pelo 
excelente exemplo dos nossos muitos predecessores re-
centes, de brilho excepcional. Foram a quantidade e a 
fama incomuns de tais predecessores que fizeram com 
que nossa expedição – ainda que de grandes proporções 
– fosse tão pouco notada pelo restante do mundo.

Como relataram os jornais, saímos da Enseada de 
Boston no dia 2 de setembro de 1930, descendo sem 
pressa pelo litoral, atravessando o Canal do Panamá e 
parando na Samoa e em Hobart, na Tasmânia, onde nos 
munimos das últimas provisões. Ninguém em nosso 
grupo de exploradores jamais estivera nas regiões pola-
res, portanto dependíamos muito dos capitães de nos-
sos navios – J.B. Douglas, à frente do brigue Arkham e 
servindo como comandante do grupo marítimo, e Geor g 
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Thorfinns sen, à frente do lugre Miskatonic – ambos 
baleei ros veteranos das águas antárticas. Ao deixarmos 
para trás o mundo habitado, a cada dia o sol descia mais 
ao norte e permanecia por cada vez mais tempo acima 
do horizonte. A cerca de 62º de latitude sul, avistamos 
os primeiros icebergs – objetos em forma de mesa com 
lados verticais – e logo antes de alcançarmos o Círculo 
Polar Antártico, que cruzamos em 20 de outubro, rea-
lizando as devidas comemorações pitorescas, sofremos 
aborrecimentos consideráveis com a banquisa. A tempe-
ratura em queda constante me causou grande incômo-
do após nossa longa jornada pelos trópicos, mas tentei 
preparar-me para os rigores ainda piores que nos aguar-
davam. Em muitas ocasiões, os peculiares efeitos atmos-
féricos me causaram imenso fascínio; entre os quais, 
uma miragem excepcionalmente vívida – a primeira que 
eu jamais vira – em que os icebergs distantes se transfor-
mavam nas ameias de inimagináveis castelos cósmicos.

Avançando gelo adentro, gelo que felizmente não 
era amplo ou de grande espessura, ganhamos novamen-
te águas abertas a 67º de latitude sul, 175º de longitude 
leste. Na manhã de 26 de outubro, avistamos ao sul um 
forte resplendor de gelo, e antes do meio-dia todos sen-
timos um grande arrepio de arrebatamento ao contem-
plar uma enorme cordilheira de montanhas, imponente 
e recoberta pela neve, que se espraiava e cobria todo o 
horizonte a nossa frente. Enfim havíamos nos deparado 
com uma divisa do grande continente desconhecido e 
seu críptico mundo de morte gélida. Tais picos eram, é 
claro, a cordilheira do Almirantado descoberta por Ross, 
e agora nos caberia circunavegar o cabo Adare e velejar 
descendo a costa leste da terra de Vitória até nossa base 
prevista, na orla do estreito de McMurdo, ao sopé do 
vulcão Erebus, a 77º 9’ de latitude sul. 




