
 

 

 

A AMÉRICA DE WERNECK 
Desde o inicio da década de oitenta que acompanho as controvérsias históricas 

sobre as vindas e não vindas de Américo Vespúcio por estas bandas, porém como ainda não 

se teve como botar a mão em algo mais consistente que, para mim, ou deverá estar no 

campo de arqueologia prospectiva ou em algum velho e revelador documento esquecido em 

um canto qualquer daquele antigo acervo da velha torre do Tombo em Lisboa. Enquanto 

essas comprovações não se revelam aos nossos crentes olhos de apenas “seduzidos pelas 

várias versões históricas”, vagamos nas ondas dos palpites e das conjecturas: algumas 

fundamentadas, outras apenas sugestivas e provocadoras, sem o mínimo de consistência 

que possa configurá-las no rol da importância que o feito merece. 

Sempre pendi para o lado da feitoria não ter sido aqui em Cabo Frio, por uma 

simples razão leiga que me parecia lógica: a falta de algum manancial de água doce. Pela 

lógica dos acostamentos quinhentistas; mais importante do que as riquezas que pudessem 

ser extraídas: o pau-brasil, a água doce e fresca se revestia de significância maior, tanto 

para o sustento da tripulação em terra como para enfrentar o oceano de volta ao país de 

origem. Riqueza natural escassa até hoje nessa nossa bela paragem. As obras sobre o 

assunto de Fernando Fernandes e Eduardo Bueno mais recentes confirmaram essa 

afirmativa, jogando o acontecimento para a Ilha do Gato, atual Governador na Baia da 

Guanabara, rica destes recursos naturais hídricos na época. Acomodando-me às conjecturas 

possíveis, também não liguei para a tese e engajei-me nas comemorações em torno de Cabo 

Frio, afinal de contas como nada se mostrou tão definitivo assim. Também descartei a 

lógica contestatória e me atirei de cabeça no baile dos 500 anos. 

Mas, crença só é crença pura, para quem se acomoda com as explicações pueris. A  

instigação é uma característica doentia dos insatisfeitos. Como gostaria de apenas deixar-

me  envolver com as emoções do dia a dia, sem me inquietar com as verdades absolutas. 

Mas não tem jeito, a dúvida bate, e do intelecto aflora os questionamentos que renasce 

como que ávido da ânsia de um saber, às vezes infinito. 

E foi assim que, após sugar a obra América de Américo do já saudoso Márcio 

Werneck.,  voltei a me envolver no assunto achando agora que a lógica preconcebida não 

era tão lógica assim. Werneck defendeu a versão do Varnhagen, pautado nos documentos 

do missionário André Thevet e aprofundou-a em pontos que os estudos do velho 

historiador, pela época, não tinha como comensurar. A paixão do Werneck pela tese foi 

sinfônica no que diz respeito à precisão dos dados o que torna até a questão da água como 

apenas um pequeno detalhe não conclusivo para a empreitada vespuciana em Cabo Frio. 

Werneck teceu argumentos de uma forma tão coloquial e ao mesmo tempo tão parcialmente 

fundamentada e convincente que em momentos tem-se a impressão de estarmos frente a 

frente com um excelente contador de história que busca nos seus velhos documentos a 

razão de sobra para defender a sua importante tese. Durante toda a sua narrativa tornou-se 

um franco atirador notório na defesa do seu ponto de vista baseado nas incursões da nau 

Bretoa. Como se não bastasse, a sua dissecação iconográfica e documental não poupa 

ninguém que tenha atravessado em seu caminho desacreditando-o como pesquisador e 

profundo conhecedor da história dessas paragens.  



Werneck era um atiçador da polêmica histórica e em torno da primeira feitoria foi 

um guerreiro, com a sua morte, deixa um importante legado ser seguido para que essa 

chama não se pague. Sem o egocentrismo dos processos ou das mágoas, resta agora aos que 

o contestam e aos que foram atiçados pelos tiroteios da sua discordância a desdobrarem as 

suas convicções que, sem dúvidas só irá engrandecer o nosso acervo histórico cultural. Do 

conflito de idéias e da investigação sairá à verdade, enquanto que eu, saudoso do poeta da 

investigação, guardarei na minha memória os longos papos que tivemos ao longo dos anos 

sobre a história da nossa região.. 
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