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EPÍGRAFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O publicista destemido, o panfletário violento, o político 
militante, o maçom e o católico co-habitavam na pena de 
Koseritz, em permanente conflito. Nem ele mesmo poderia 
responder pela coerência de suas ideias. Decerto que as tinha, 
cambiantes e variadas, mais para uso externo, ao que nos diz o 
temperamento buliçoso do grande extrovertido. Justamente 
por isso teve renome e influência. Num meio ainda inculto, tais 
contradições não eram levadas em conta. O que aí se apreciava 
– o brilho das ideias, o jogo das antíteses – não faltou a Carlos 
von Koseritz. Daí a sedução que exerceu, por longos anos, no 
Rio Grande do Sul. Para os intelectuais nativos, o publicista 
parecia o mensageiro mais autorizado de todo o saber 
europeu; para os habitantes da região colonial alemã, católicos 
ou protestantes, era o patrício que lhes falava, na língua de 
origem, de coisas inatingíveis ou simplesmente pitorescas. 
 

Guilhermino Cesar 
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RESUMO 

 
 

A presente dissertação tenciona reiluminar parte da obra e da vida do jornalista 

alemão Carlos de Koseritz, reconhecido no estado do Rio Grande do Sul por sua 

contribuição para o desenvolvimento da imprensa no século XIX e por sua luta política 

em prol dos imigrantes. Os primeiros anos de Koseritz no Brasil, vividos nas cidades 

gaúchas de Rio Grande e Pelotas, bem como a sua produção literária, foram descritos 

de maneira sucinta pelos seus biógrafos pela falta de acesso aos textos, jornais e 

documentos da época.  

No entanto, foram localizados, em pesquisas na Biblioteca Rio-Grandense (Rio 

Grande – RS), periódicos com escritos do autor e com polêmicas envolvendo-o, já que 

era considerado pelos seus opositores o “Dom Quixote do jornalismo” (DIÁRIO DO RIO 

GRANDE, 22 fev. 1860, p. 2).  Além disso, foram encontradas duas obras literárias que 

vinham sendo apenas citadas pela crítica e pela historiografia: Um drama no mar, 

publicada em formato de folhetim em 1862 e, posteriormente, em volume impresso 

em 1863 e um volume da primeira edição do romance Laura: também um perfil de 

mulher (1875).  

A novela Um drama no mar tem sua origem em fatos verídicos retratados no 

jornal Eco do Sul nos dias anteriores à publicação do primeiro capítulo do folhetim, o 

que evidencia que seu autor valeu-se dos dados do periódico, transpondo-os para a 

ficção. Já o romance Laura: também um perfil de mulher aproxima-se do romance 

urbano e da ficção do restante do país, como a de Joaquim Manuel de Macedo e a de 

José de Alencar. 

Pretende-se, portanto, através das fontes primárias e dos periódicos, trazer à 

luz esse período biobibliográfico esquecido de Carlos de Koseritz, relacionando-o aos 

escritos consagrados do jornalista, a fim de evidenciarmos uma aproximação entre os 

primeiros escritos e os posteriores, já que ambos eram norteados pelo mesmo intuito: 

a contribuição para o desenvolvimento do Brasil, seja através das letras, seja através 

da política, da economia, da ciência. 

 

 

Palavras-chave: História da Literatura, Carlos de Koseritz, Romantismo 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to enlighten part of the work and life of the German journalist 

Carlos de Koseritz, recognized in Rio Grande do Sul state not only by his contribution 

for press development in the 19th century, but also by his political struggle for the 

immigrants. Koseritz’s first years in Brazil, spent in the cities of Rio Grande and Pelotas 

(Rio Grande do Sul state), as well as his literature, were described briefly by his 

biographers due to the lack of access to texts, newspapers and documents of the time. 

Nevertheless, during researches at the Riograndense Library (Rio Grande – Rio 

Grande do Sul state), it was found journals with works of the author and polemics 

involving him. He was considered by his opponents as the “Don Quixote of the 

journalism” (RIO GRANDE DAILY, 22 Feb. 1860, page 2). Besides that, two literary 

works were found, which only had been mentioned by the book review and the 

historiography: Um drama no mar, published as a feuilleton in 1862 and, later as a 

printed version in 1863, and a first edition of the novel Laura: também um perfil de 

mulher (1875). 

The novel Um drama no mar is based on true facts pictured in Eco do Sul 

newspaper just on the previous days from the publication of the feuilleton’s first 

chapter, which evidences that the author took advantage from the journal’s data, 

converting them into fiction; as to the novel Laura: também um perfil de mulher, it gets 

close to the rest of the country’s urban novel and fiction, just as of Joaquim Manuel de 

Macedo and of José de Alencar. 

Therefore, it is intended to bring to light through the primary sources and the 

journals, that forgotten bibliographic time of Carlos de Koseritz, relating it to his 

established works, in order to evidence an approach between first and later works, 

once both were oriented with the same purpose: the contribution for the 

development of Brazil, be it through literature, politics, economy or science.  

 

Keywords: History of Literature, Carlos de Koseritz, Romanticism 
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UM RETORNO AO PASSADO: OS PRIMÓRDIOS DE KOSERITZ 

 

A presente dissertação é oriunda de minha participação desde a graduação nos 

projetos “O sistema literário rio-grandino no século XIX: estudo sobre a sua formação e 

consolidação” e “Dicionário de autores de Rio Grande no século XIX”, que tencionam 

resgatar obras publicadas em periódicos da cidade de Rio Grande, bem como localizar 

obras consideradas desaparecidas pela crítica e historiografia literárias, a fim de 

evidenciar a formação do sistema literário rio-grandino, relacionando-o com o sistema 

sul-rio-grandense e nacional. 

Como parte desse intuito, essa dissertação objetiva reiluminar parte da 

biografia e da bibliografia de Carlos de Koseritz através do acréscimo de informações 

encontradas nos periódicos das cidades de Rio Grande e Pelotas e propõe-se ainda a 

trazer à luz uma face romântica do polêmico jornalista a partir do resgate de duas 

narrativas ficcionais, Um drama no mar (1862) e Laura: também um perfil de mulher 

(1875), que eram apenas citadas pela crítica e historiografia literárias, sem que se 

conhecessem, nas últimas décadas, exemplares das mesmas. Retornar a esse passado 

encaminha para o estudo de fontes primárias há muito obliteradas e faz ensaiar um 

posicionamento perante a teoria e a história da literatura, pois, como nos diz Regina 

Zilberman, pesquisar fontes corresponde: 

 

à tomada de posição perante o canônico e o marginal, já que, quando 
se trata de recuperar elos perdidos de nosso passado literário e 
cultural, passam a ocupar o proscênio coadjuvantes que, 
seguidamente, ainda não suscitaram interesse, foram reprimidos ou 
ocultados, ficaram de fora da corrente dominante, as main streams 
das escolas e tendências. (ZILBERMAN, 2002, p.7) 

 

O trabalho com fontes primárias permite que um novo olhar possa ser lançado 

ao passado, possibilitando ainda o resgate do passado literário e cultural brasileiro, 

que, muitas vezes, é desconhecido por encontrar-se esquecido ou perdido em arquivos 

de bibliotecas públicas ou privadas, como ocorreu com os dados biográficos, existentes 

nos periódicos, e com as narrativas de Koseritz, pois, como nos dizem as autoras de As 

pedras e o arco: fontes primárias, teoria e história da literatura (2004): 
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Fontes primárias constituem, em princípio, matéria da história, que 
constrói uma narrativa a partir dos documentos que certificam o 
passado. A Teoria da Literatura tende a abrir mão desse material, ao 
privilegiar o produto final, a obra publicada, em detrimento de suas 
origens e processo de criação. A História da Literatura acabou 
acompanhando essa escolha, alinhando no tempo o produto 
legitimado da Teoria. Por não percorrer o caminho de volta, que 
levaria a obra publicada às suas origens, a História da Literatura des-
historiza seu objeto; com isso, contradiz sua natureza e acaba por 
fornecer à Teoria um objeto desmaterializado, um ser ideal a que não 
corresponde algo completo. (ZILBERMAN et al., 2004, p. 15) 

 

Através do estudo dessas fontes, pretendemos ressaltar o papel de Carlos de 

Koseritz como um homem de letras, pois ele representa, de maneira exemplar, o papel 

dos letrados do século XIX, assumindo-se numa postura de educador, em virtude de o 

jornal instituir-se com “a missão de suprir a falta de escolas e de livros através de seus 

escritos jornalísticos” (BARBOSA, 2007, p. 27). Além disso, porque exercia, 

concomitantemente, inúmeras atribuições: professor, tradutor, jornalista, político etc., 

pois acreditava que a sua erudição poderia auxiliar no desenvolvimento da província e 

do país e, em virtude dessa convicção, aventurou-se pelas letras, redigindo 

compêndios de história, como o seu primeiro livro Resumo de História Universal 

(1856), Resumo da Economia Nacional (1870), Roma perante o século (1871), 

Bosquejos etnológicos (1884) e o seu mais conhecido livro, com algumas reedições 

recentes, Bilder aus Brasilien ou Imagens do Brasil (1885). 

Ademais, os dados que analisaremos sobre Koseritz contemplam a história da 

imprensa do Rio Grande do Sul, trazendo à luz periódicos que estavam esquecidos nos 

arquivos da Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro, RJ), da Biblioteca Rio-Grandense (Rio 

Grande, RS), da Biblioteca Pública Pelotense (Pelotas, RS), além de documentos do 

Arquivo Público do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS). Os jornais encontrados vêm 

ao encontro do que Francisco Rüdiger denominou o “jornalismo político-partidário” 

(2003, p. 35) no qual “a classe política transformou a imprensa em agente orgânico da 

vida partidária” (RÜDIGER, 2003, p. 35), sendo a propriedade de um jornal um meio de 

ascensão política. Koseritz visou essa ascensão em seus primeiros anos no Brasil, tanto 

que fundou o jornal O Brado do Sul, e a sua figura, ainda segundo Rüdiger, marca o 

período de transição no qual os políticos foram progressivamente assumindo o lugar 

dos tipógrafos na função social de jornalistas (2003, p. 35), já que foi, inicialmente, 
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tipógrafo e, posteriormente, construiu o seu perfil de jornalista político, tanto em 

Pelotas quanto em Rio Grande, com sua posterior consolidação em Porto Alegre. 

Koseritz opinava diariamente em seu jornal O Brado do Sul e em seguida no Eco 

do Sul sobre os problemas políticos locais e gerais, expressando o seu pensamento 

liberal, que levava à ira seus opositores e, nesse aspecto, aproxima-se do jornalismo 

político-partidário, visto que esse: 

 

desenvolveu a concepção de que o papel dos jornais é 
essencialmente opinativo, visa veicular organizadamente a doutrina e 
a opinião dos partidos na sociedade civil. Os jornalistas são 
responsáveis pela tarefa de transmitir de forma criteriosa a doutrina 
dos partidos e dirigir a opinião pública. (RÜDIGER, 2003, p. 36) 

 

Por manter o posicionamento liberal, Koseritz é ferozmente atacado na 

imprensa de Pelotas e de Rio Grande, pois há entre as duas cidades uma relação de 

união entre os jornais O Noticiador, Diário de Pelotas e Diário do Rio Grande que 

polemizam contra os jornais O Brado do Sul e o Eco do Sul, análise essa importante 

para que possamos delimitar o cenário de parte da imprensa sul-rio-grandense. 

A pesquisa nas folhas locais é importante para salientar o “nascimento” do 

alemão como jornalista e como político e, além disso, torna-se útil para divulgar as 

tendências do jornalismo político no interior do Rio Grande do Sul. Se as polêmicas de 

Koseritz como político e nos jornais de Porto Alegre são amplamente conhecidas, um 

estudo sobre os primórdios de sua atuação permanece desprezado.  

Koseritz, escrevendo jornalismo partidário ou apenas jornalismo combativo, 

como diz Guilhermino Cesar (2006, p. 267), valeu-se do jornal para expor suas ideias e 

para fixar-se como homem de letras, utilizou o jornal para revolucionar os ideais 

atrasados dos provincianos, pois como nos diz Machado de Assis: 

 

O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a 
locomotiva intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a 
literatura comum, universal, altamente democrática, reproduzida 
todos os dias, levando em si a frescura das ideias e o fogo das 
convicções. 
O jornal apareceu, trazendo em si o gérmen de uma revolução. 
(ASSIS, 2011, p. 48) 
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Outro aspecto importante é apontar para o outro lado de Koseritz como 

jornalista e não apenas o de partidário da imigração alemã, pois em vários textos de 

história da imprensa são destacados apenas o papel do jornalista em Porto Alegre, ou 

ainda apenas a sua atuação em alemão, como ocorre, por exemplo, na História da 

Imprensa, organizada por Ana Luiza Martins e Tania Regina de Luca, que aponta para a 

importância dos alemães na imprensa periódica sul-rio-grandense, destacando o 

trabalho do imigrante como redator do Deutsche Zeitung e como proprietário do 

Koseritz’ Deutsche Zeitung. 

A história da literatura também é abarcada pela presente dissertação, uma vez 

que resgatamos duas obras que compõem a literatura sul-rio-grandense em seu 

período de formação: Um drama no mar antecede a formação da Sociedade do 

Partenon Literário, enquanto Laura sucede o marco citado. Os textos românticos de 

Koseritz compõem uma vertente individualista, afastando-se, portanto, das produções 

regionalistas que caracterizam a prosa no Rio Grande do Sul e, talvez, por isso, não 

foram canonizadas, permanecendo esquecidas, sendo apenas referidas brevemente 

sem uma análise literária mais detalhada, pois: 

 

No trabalho com as fontes aprendemos também que, quando 
penetramos num arquivo, dialogamos com os documentos, 
conseguimos compreender o não dito ou aquilo que foi esquecido ou 
silenciado: há uma sensação de descoberta e de fascínio. 
Compreendemos ainda que os arquivos não guardam apenas 
desejos, aspirações e sonhos indivisíveis: são relações de força que aí 
detinham o poder. (FÁVERO, 2000, p. 105) 

 
O primeiro capítulo desta dissertação apresenta um breve panorama do que 

era lido e publicado na cidade de Rio Grande desde o início do século XIX até a 

proclamação da República, centrando-se no período que antecede e que se aproxima 

das obras de Koseritz, através de quatro fontes documentais: os inventários de rio-

grandinos consultados no livro Perfil do leitor colonial de Jorge de Araújo, as 

propagandas dos livros vendidos em Rio Grande, os livros que compunham o Catálogo 

do então Gabinete de Leitura, depois denominada Biblioteca Rio-Grandense, e os 

folhetins publicados nas folhas locais, a fim de elucidar a grande circulação de livros, 

mesmo estando a província afastada dos grandes centros culturais e também no 
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intuito de situar as obras de Koseritz no contexto literário rio-grandino e sul-rio-

grandense. 

O segundo capítulo é subdividido em quatro partes: a primeira, tratando do 

período biográfico esquecido que compreende os primeiros anos de Carlos de Koseritz 

no Brasil, nos quais viveu nas cidades de Rio Grande e de Pelotas, reiluminados através 

de periódicos, como O Brado do Sul, Eco do Sul, Diário do Rio Grande e O Comercial, de 

processos judiciais localizados no Acervo Público do Rio Grande do Sul, e de escritos do 

próprio autor, dados esses pouco explorados nas biografias sobre o jornalista; a 

segunda consiste em um estudo da bibliografia reconhecida do jornalista – os estudos 

filosóficos – que não mereceram ainda um estudo e que auxiliam na exposição do 

perfil desse homem de letras do século XIX, assim como se mostram complementares 

ao estudo da face romântica do alemão; a terceira busca traçar um perfil de Koseritz 

como personagem de ficção por meio do estudo de três obras literárias – em O tempo 

e o vento (1949), de Érico Veríssimo; em Videiras de cristal (1990), de Luiz Antonio de 

Assis Brasil; e no mais recente D. Pedro II e o jornalista Koseritz (2010), de Regina 

Gonçalves e Regis L. A. Rosa; e a última trata da fortuna crítica a respeito do jornalista, 

realizada por meio de leituras de histórias da literatura, das biografias e de críticas a 

respeito do mesmo. 

Os quatro caminhos que apontamos são importantes para a delineação da obra 

e da figura de Koseritz em suas múltiplas vertentes: a de jornalista polêmico, a de 

professor, através da análise de textos como o Resumo de História Universal e o 

Resumo de economia nacional, a de cientificista, assim como o perfil do alemão 

traçado pela crítica e historiografia e por romancistas nos séculos XX e XXI. 

O terceiro capítulo subdivide-se em três partes, sendo que a primeira consiste 

da análise do Romantismo, como escola literária e como corrente de pensamento que 

norteou as produções literárias e culturais do oitocentos, através do mapeamento 

desse movimento, inicialmente, em um contexto geral, passando à literatura alemã, 

como base cultural do autor que analisamos, seguindo com uma análise de suas 

repercussões no Brasil e no Rio Grande do Sul.  

A segunda constitui-se da análise da novela Um drama no mar (1862), que é 

composta a partir de reportagens jornalísticas que foram ficcionalizadas pelo autor, 

conforme podemos constatar em notícias do jornal Eco do Sul. A trama centra-se em 
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três personagens Marília, L... e Elisandro, sendo o último o antagonista que, após ser 

desprezado pela mulher desejada e humilhado e ameaçado pelo seu oponente, resolve 

eliminar uma das pontas do triângulo e tomar posse de Marília e do navio. A obra 

mescla características clássicas, como o nome da personagem principal e referências 

aos deuses gregos, com características românticas como a idealização dos 

personagens, da natureza, dentre outras, mas não se utiliza da forma predominante no 

Romantismo, o romance, e sim de uma forma clássica, a novela. 

A terceira parte trata do romance Laura: também um perfil de mulher (1875) 

que apresenta um enredo mais refinado, com relação à obra anterior, abordando a 

temática do casamento como transação comercial, através da “compra” de Laura por 

Artur Moreira. O narrador apresenta uma postura crítica acerca da sociedade e da 

protagonista da trama, que se caracteriza como um exemplo da má educação da 

mulher, educada à francesa para tornar-se uma dama de salão e não uma dona de 

casa, pois o perfil de mulher exposto é o da filha da aristocracia, orgulhosa, 

autoconfiante, fútil, que causa a desgraça dos homens honestos, como ocorre com 

Artur.  

Em Laura, elementos como a idealização dos personagens e da natureza, o 

indício de nacionalismo, o espaço urbano, a análise dos costumes da sociedade 

carioca, assim como o gênero romance, apontam para o Romantismo no Brasil na 

forma consolidada e para as temáticas em voga na prosa do período, como fica claro 

na semelhança dessa obra com o romance Senhora, de José de Alencar, bem como 

com outras obras do autor como: Lucíola e Diva, e com a ficção de Joaquim Manuel de 

Macedo, aproximando-se ainda das temáticas dos folhetins e das traduções que 

circulavam em Rio Grande em meados do século XIX. 

A conclusão, da presente dissertação, intenta relacionar os dois eixos centrais 

que a norteiam, a biografia e a bibliografia esquecidas, a fim de apontar para o intuito 

de contribuição para o desenvolvimento do Brasil já presente, mesmo que 

sumariamente, nesses primeiros textos, e desenvolvido posteriormente nos escritos 

cientificistas do alemão, pois julgamos que esse propósito é um nexo de coesão para a 

compreensão da obra de Carlos de Koseritz em sua totalidade.  
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1. A CIRCULAÇÃO DE ROMANCES E DE FOLHETINS EM RIO GRANDE NO SÉCULO XIX 

 

Regina Zilberman (1992) esclarece que as primeiras manifestações literárias 

ocorridas no Rio Grande do Sul datam da década de 1830, porém o surgimento da 

literatura dá-se lentamente, com a sua consolidação na década de 1860, através de 

iniciativas melhor sucedidas, com a formação do Partenon Literário e da existência das 

revistas Arcádia, publicada em Rio Grande, e, principalmente, a revista da Sociedade 

do Partenon Literário. Entretanto, a presença de obras literárias nos inventários de 

Francisco Xavier Ferreira e Ana Joaquina Ferreira, que se destaca pelo maior número 

de obras literárias, bem como nos inventários de Antônio Carneiro, Inácio José 

Bernardes, Félix da Costa Furtado de Mendonça, dentre outros, assim como a 

presença de folhetins nos jornais locais e de romances no catálogo do Gabinete de 

Leitura, além dos anúncios de vendas de romances, indicam para a circulação de 

romances, num período anterior ao marco explicitado pela historiadora. 

Jorge Araújo (1999) analisa inventários de diversas partes do Brasil, sendo vinte 

deles da cidade de Rio Grande (RS) e a pesquisa nessas fontes “justifica-se mais por ser 

uma das poucas vias trilháveis na busca do leitor do passado” (ABREU, 2003, p. 162). 

Além disso, os inventários apontam para a existência de livros em Rio Grande e ainda 

destacam a importância da província como polo cultural, pois, como nos diz Araújo: 

 

Rio Grande parece ter sido de fato uma cidade onde se lia muito, 
sobretudo no século passado [século XIX]. Pela documentação 
disponível, é seguramente a que mais se distingue no número e na 
variedade dos livros, com exceção das cidades históricas mineiras. 
(ARAÚJO, 1999, p. 288) 
 

Dentre os inventários trabalhados pelo pesquisador, o que se torna importante 

para a presente apresentação é o de Francisco Xavier Ferreira e Ana Joaquina Ferreira, 

que data de 1838, pela presença de obras clássicas como Tristia (8 d.C), de Ovídio (43 a.C-

18d. C), Elegias, de Tibulo (54 a.C.-19 a.C) e a Odisseia e a Ilíada de Homero; de novelas 

francesas História de Gil Blas de Santillane e A voz da natureza; pela existência de 

obras de brasileiros como Santa Rita Durão, Antônio José da Silva e Domingos Borges 

de Barros e de portugueses como Lisboa edificada e Gemidos da tristeza; além de um 

vago “Poesias de Voltaire”, um texto de crítica teatral e ‘relatos’ como Viagens de 
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Altina e Viagem ao interior da Nova Holanda. Essas obras são importantes para 

salientar a existência de livros no interior do estado do Rio Grande do Sul e ainda para 

apontar para o início da circulação de obras literárias, antes mesmo do marco da 

literatura oral apontado pelas histórias da literatura sul-rio-grandenses. 

Localizamos, ainda, no inventário de Francisco Xavier Ferreira, os livros Émile ou 

da Educação (1762), de Rousseau (1712-1778), e Ruínas ou Meditações sobre as 

Revoluções dos Impérios (1791), de Volney (1757-1820), ambos proibidos pela sua 

influência na Revolução Francesa, livros esses que de alguma forma transpuseram a 

censura aos livros imposta pelos portugueses e circularam no Rio Grande do Sul – 

palco da Revolução Farroupilha –, visto que: 

 

entre a vinda da Família Real e o reconhecimento da independência 
do Brasil por Portugal, a Mesa do Desembargo do Paço esforçou-se 
por controlar a impressão e a circulação de livros no Brasil, 
verificando sua entrada e sua saída nos portos, examinando as obras 
postas à venda por livreiros, estudando inéditos com vistas à 
impressão, avaliando pedidos de concessão de privilégio de edição e 
venda, observando a fidelidade de reimpressões (ABREU, 2003, p. 
42).   
 

De acordo com Artur Vaz (2011), outro dado importante é a presença de 

manuscritos nos inventários de Firminiano José da Silva Falcão e Nicolau Ignácio da 

Silva o que antecipa em cinquenta anos a produção de livros locais. Além disso, 

localizamos uma lista de livros manuscritos doados por Carlos de Koseritz à Biblioteca 

Nacional, em 1885, sendo um deles escrito no período de 1842 até 1847, o qual 

outrora havia pertencido a Sebastião Niu y Reyes. 

Além da presença de obras literárias nos inventários, outro aspecto importante, 

para que possamos mapear a circulação de romances em Rio Grande, consiste nas 

informações acerca dos livreiros que foram localizadas em vários jornais do século XIX, 

como alguns anúncios publicados no periódico O Noticiador. Na década de 1830, a 

partir das propagandas, podemos constatar que já eram impressos, para a 

comercialização, alguns textos de direito e uma gramática, nas tipografias de Francisco 

Xavier Ferreira1, José Rodrigues Viana, José Luiz Augusto da Silva, Francisco Ferreira 

                                                           
1
 Para maiores informações, consultar: MATIAS, Ana Cristina Pinto. A tipografia de Francisco Xavier 

Ferreira e o início da imprensa rio-grandina. In: III Encontro Nacional de Pesquisadores em Periódicos 
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Soares e Antonio de Souza Guerra. Elizabeth Torresini (2011) remete a presença de 

outros dois livreiros, Antonio José Machado e Joaquim da Costa Silva: 

 

Na cidade de Rio Grande repetia-se a mesma prática [publicação de 
anúncios de vendedores de livros nos periódicos locais]. Antonio José 
de Azevedo Machado, informava o jornal O Observador, tinha à 
venda em sua casa: Obra política, de Benjamin Constant, e Espírito da 
legislação, de Montesquieu, ambas em francês; Dicionário de Moraes 
(sic.), em português, e Poesias, de Bocage; e Joaquim Gomes da 
Costa e Silva vendia, também em casa, os nove tomos de Selectos 
latinos e a Retórica, de Quintiliano (TORRESINI, 2011, p. 238, grifos 
nossos). 
 

Na década de 1840, porém, é no jornal Rio-Grandense que encontramos os 

endereços e os nomes dos livreiros atuantes, nos quais são citados Antônio Martins 

Viana, e Braga e Barbosa. No final dessa década e na seguinte, surgem dois dos 

principais livreiros da cidade de Rio Grande, Daniel de Barros e Silva e Cândido Augusto 

de Mello, esse tendo inaugurado sua livraria em 7 de maio de 1855. Nos anos de 1870, 

encontramos propagandas da Livraria Evangélica, no Diário do Rio Grande, de 19 de 

junho de 1878, e, na década de 1880, localizamos referência à Livraria do Globo, no 

periódico O Artista, de 2 de maio de 1888 e no Diário do Rio Grande, de 6 julho 1890 e, 

ainda, há anúncios da Livraria Americana n’O Artista, de 4 abril de 1888.  

Gisele Bandeira (2010) analisou os anúncios dos livreiros Cândido Augusto de 

Mello e Daniel de Barros e Silva, afirmando a importância cultural do primeiro para a 

cidade de Rio Grande e explanando algumas obras que foram comercializadas na sua 

“Nova loja de livros”: 

 

em 11 de junho [de 1855], a “Nova loja de livros” anuncia a chegada 
de seis livros franceses à cidade: Ida, Ismália, Ipsiboé, Os esfoladores 
e Os anéis de uma cadeia, todos de Visconde d’Arlincourt, e Saint 
Clair das ilhas, de Montolieu. Em 22 de junho, mais dois livros 
franceses são acrescentados na lista de vendas: O diabo coxo, de Le 
Sage, e O ateu, de Sophia Pannier. Antes, em 18 de junho, o jornal 
publica o anúncio do “Livreiro de Pelotas”, em que são oferecidas as 
Fábulas, de La Fontaine. Isso confirma a fugacidade dos textos e 
autores desse período, pois nomes conhecidos e até preferidos dessa 
época, como Visconde d’Arlincourt, hoje nem sequer são lembrados 
pela historiografia literária. Denota-se, ainda, a preferência local pela 

                                                                                                                                                                          
Literários Brasileiros, 2010, Rio Grande. Anais do III Encontro Nacional de Pesquisadores em Periódicos 
Literários Brasileiros (ENAPEL). Rio Grande : EdFURG, 2008. v. 1. p. 89-97. 
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literatura francesa, como ocorria em geral em outros centros 
literários brasileiros. (BANDEIRA, 2010, p. 265) 

 

O livreiro disponibilizava, em sua livraria, romances franceses, românticos e, 

com isso, fica claro que, apesar da distância espacial dos grandes centros, a circulação 

de romances em Rio Grande acompanhava o modelo em voga no restante do país. 

Além disso, a obra de Joaquim Manuel de Macedo também obteve prestígio no 

interior do país, o que indica que, apesar da predominância de obras francesas, os 

brasileiros também eram lidos, assim como portugueses como, por exemplo, a venda 

dos livros A noite do Castelo e Ciúmes do bardo, de Antonio Feliciano de Castilho 

(1800-1875), o que põe em xeque a xenofobia pregada pelo Romantismo brasileiro. 

A circulação de livros e de obras literárias também fica evidente pela publicação 

de um grande número de folhetins nos jornais locais, gênero que mantém relação 

próxima com o romance. O folhetim foi criado na França como uma forma de 

entretenimento para o público leitor, pois como nos diz Marlyse Meyer: 

 

De início, ou seja, começos do século XIX, le feuilleton designa um 
lugar preciso no jornal: o rez-de-chaussée – rés-do-chão, rodapé –, 
geralmente o da primeira página. Tinha uma finalidade precisa: era 
um espaço vazio destinado ao entretenimento. E pode-se já 
antecipar, dizendo que tudo o que haverá de constituir a matéria e o 
modo da crônica à brasileira já é, desde a origem, a vocação primeira 
desse espaço geográfico no jornal, deliberadamente frívolo, 
oferecido como chamariz aos leitores afugentados pela modorra 
cinza a que obrigava a forte censura napoleônica. (MEYER, 2005, p. 
57)  
 

Os temas melodramáticos e o suspense ao final de cada capítulo proporcionam 

o prazer da leitura, através dos “fragmentos cotidianos, fragmentos recompostos 

numa unidade recomposta dia após dia na costura caseira dos recortes” (MEYER, 2005, 

p. 57). A proximidade entre obra e leitor faz com que os folhetins sejam publicados em 

grande escala nos periódicos rio-grandinos. Cabe ainda salientar que o folhetim, em 

seus primórdios no Brasil, seguiu as fontes francesas, que as constituíram como 

modelo, como afirma Marlyse Meyer:  

 

Mais interessante do que registrar os meros imitadores seria 
examinar as influências concretas do folhetim à francesa na 
elaboração do romance ‘oficial’ brasileiro. Desde as influências 
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temáticas, em Macedo, O moço loiro ou Os dois amores, por 
exemplo, até o senso do corte dos capítulos, que Alencar conseguiu 
com tanto brio em O guarani, sabendo manter acesa a atenção diária 
do público. E, no mesmo O guarani, a elaboração do herói ou do vilão 
Loredano é tão folhetinesca quanto são folhetinescas as relações de 
lealdade e traição, estas não muito diferentes daquelas relações 
patriarcais que regem o mundo de d. Antonio de Mariz. (MEYER, 
2005, p. 311)  

 

Em pesquisas nos periódicos da Biblioteca Rio-Grandense, Andrea da Silveira 

Estima e Rosana Tejada, então bolsistas do projeto “O sistema literário rio-grandino no 

século XIX: estudo sobre a sua formação e consolidação”, disponível no site 

www.fontes.furg.br, localizaram 162 folhetins publicados nas folhas locais, num 

período que compreende o primeiro folhetim, publicado no jornal O Rio-Grandense, 

em 1845, até o final do período republicano, em 1889.  

Desses, 69 são publicados entre 1845 e 1862, ano de publicação de Um drama 

no mar, narrativa que integra o corpus desta dissertação, o que aponta grande 

circulação do gênero nos periódicos locais e ainda para o curto espaço temporal em 

relação ao surgimento do gênero no Brasil, pois como afirma Yasmin Nadaf: 

 

O folhetim, na imprensa brasileira, instalou-se inicialmente como 
literatura de ficção. Em 04 de janeiro de 1839, o Jornal do Comércio, 
do Rio de Janeiro, fez sua estreia no gênero com a publicação em 
série da novela folhetinesca Edmundo e sua prima, de Paul de Kock. 
(NADAF, 2002, p. 41) 
 

Grande parte desses folhetins são traduções francesas, indo ao encontro das 

publicações do restante do país, pois “nas duas primeiras décadas seguintes, o 

folhetim constitui-se, em sua quase-totalidade, de traduções dos clássicos do 

romance-folhetim, de novelas curtas e do romance tradicional francês” (NADAF, 2002, 

p. 41). Dessas traduções, podemos destacar obras de alguns autores importantes do 

gênero: Praxedes, imperatriz da Alemanha; Montevidéu; Deus dispõe; Deus e o Diabo; 

Olímpia de Cleves; de Alexandre Dumas; Os sete pecados mortais ou Frederico Bastien; 

Os mistérios do povo; Miss Mary ou A mestra; A buena-dicha, de Eugène Sue; A grande 

cidade, de Paul de Kock; Carlo Broschi, Piquillo Alliaga. Os mouros no reinado de Filipe 

III, Judith, ou o camarote da ópera, de Eugene Scribe.  



19 
 

Segundo Marlyse Meyer, o romance-folhetim consolida-se na França por volta 

de 1840, com obras de escritores como Alexandre Dumas e Eugène Sue que são os 

inventores da forma desse gênero. É importante observarmos que folhetins dos 

mesmos já eram publicados em Rio Grande no final da referida década e início da 

seguinte, o que aponta para o curto espaço de tempo entre a publicação do original 

francês e sua tradução no Rio Grande do Sul. Acerca da relevância desses autores, as 

palavras da crítica são elucidativas: 

 

A invenção de Dumas e Sue vai se transformar numa receita de 
cozinha reproduzida por centenas de autores. A fórmula tem outra 
consequência: uma nova conceituação do termo folhetim, que passa 
então a designar também o que se torna o novo modo de publicação 
de romance. Praticamente toda a ficção em prosa da época passa a 
ser publicada em folhetim, para então depois, conforme o sucesso 
obtido, sair em volume. (MEYER, 2005, p. 63) 

 

A produção de Dumas e Sue irá influenciar outros escritores a aventurarem-se 

no gênero. As publicações, em Rio Grande, refletem isso, pois os autores e as obras 

traduzidas nos periódicos rio-grandinos são bem variados, aparecendo títulos como: 

Hervé, de Daniel Stern; O procurador do Rei, de Jules A. David; Tristes efeitos da 

escravidão ou o inventário do lavrador americano, de Emile Souvestre; Bela Rosa e O 

cão e o gato, de Amedée Achard; Amor depois da morte, de Xavier de Marmier; A 

execução de Joana Erey, de Frederico Soulié; Mont-Reveche, de George Sand; A dama 

das pérolas, de Alexandre Dumas Filho, dentre outros. Além disso, encontramos 

algumas obras escritas por mulheres: Joana de Castella, de Clemence Robert; A cabana 

do pai Tomás de Harriet Beacher Stowe e A marquesa ensanguentada, de Condessa 

Dash. 

A multiplicidade de autores e de obras constantes na imprensa local vem ao 

encontro do que Yasmin Nadaf observa nos jornais mato-grossenses: 

 

É claramente visível a multiplicidade reinante nessa produção, a 
começar pelas diversas nacionalidades dos autores, engajados nos 
mais contrastantes movimentos literários. Alguns deles alcançaram o 
mais alto prestígio conferido às letras no período de surgimento de 
suas escritas, estendendo-se até a atualidade. Já outros foram lidos e 
amados somente a seu tempo, achando-se hoje relegados ao 
completo esquecimento. (NADAF, 2002, p. 131) 
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Apesar do predomínio de traduções francesas, há algumas publicações de 

Joaquim Manuel de Macedo como, por exemplo, O moço loiro, obra publicada 

originalmente em 1845 e publicada na região sul entre os anos de 1846 e 1847, 

novamente indicando o pouco tempo que um folhetim levava para ser difundido no 

interior do estado do Rio Grande do Sul. 

A presença de autores brasileiros não se limita ao já citado Joaquim Manuel de 

Macedo, pois há vários outros como Antonio Joaquim da Rosa, com a obra A feiticeira, 

Glodomiro Paredes, com O castigo, A. G. Teixeira e Souza, com As fatalidades de dois 

jovens, Candido Batista de Oliveira, com Lúcia de Miranda. Folhetinistas portugueses 

também foram publicados, no final da década de 50 do século XIX, nos jornais de Rio 

Grande: A virgem da Polônia, de José Joaquim Rodrigues de Bastos; O pavilhão negro, 

de Mendes Leal, o que indica que, apesar do nacionalismo literário vigente no Brasil, 

obras portuguesas mereciam espaço nas publicações folhetinescas do sul do Rio 

Grande do Sul. 

A presença maciça da tradução de romances-folhetins de autoria francesa 

remete à influência dessa cultura na divulgação desse gênero e a formação de um 

público consumidor dessas publicações, pois como nos diz Antonio Candido: 

 

Além dos fatores individuais, que se resumem geralmente com o 
nome de vocação, e da influência estrangeira, sempre decisiva, 
houve certamente por parte do público apreciável solicitação, ou 
pelo menos receptividade, a influir no aparecimento do romance 
entre nós. Provam-no a quantidade de traduções e a abundante 
publicação de folhetins seriados nos jornais, não apenas do Rio, mas 
de todo o país. (...) a tradução foi todavia incentivo de primeira 
ordem, criando no público o hábito do romance e despertando 
interesse dos escritores. (CANDIDO, 2009, p. 439-440) 

 
O primeiro folhetim que encontramos nos periódicos rio-grandinos é História 

de um ladrão, no jornal Rio-Grandense, sem autoria atribuída, publicado a partir de 8 

de novembro de 1845 e com data de término desconhecida. O segundo é O moço loiro, 

de Joaquim Manuel de Macedo, no mesmo jornal, com publicação iniciada em 1846 e 

finda em 1847. Esse aspecto ressalta a importância de Macedo para a propagação do 

gênero no Brasil, pois, apesar de ter sido Teixeira e Sousa o pioneiro do gênero, foi 
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com as suas obras que o romance-folhetim consolidou-se no Brasil, para ser depois 

desenvolvido por José de Alencar e Machado de Assis. 

Tratamos das obras que circulavam em Rio Grande desde o início do século XIX, 

através dos inventários de Francisco Xavier Ferreira e de Ana Joaquina Ferreira, 

passamos aos folhetins publicados na província no período de 1845 até 1862, 

passaremos a elucidar, a partir de então, as obras produzidas em Rio Grande no 

referido espaço de tempo. Ao analisarmos o panorama da ficção no Rio Grande do Sul, 

a obra A divina pastora, de Caldre e Fião, publicada no Rio de Janeiro em 1847, é 

considerada por Guilhermino Cesar (2006) “indubitavelmente o primeiro romance rio-

grandense de que se tem notícia” (CESAR, 2006, p. 151); o autor gaúcho ainda é 

considerado pelo historiador como um dos “introdutores do gênero na literatura 

nacional” (CESAR, 2006, p. 152). Além da narrativa citada, temos o romance O 

Corsário, do mesmo autor, publicado em 1851; Um defunto ressuscitado, de Carlos 

Jansen, bem como as narrativas A véspera da batalha (1858) – da qual não tivemos 

notícia de nenhum exemplar – e A donzela de Veneza (1859)2, ambas de Carlos de 

Koseritz3. 

Antes mesmo do primeiro romance publicado na cidade de Rio Grande, onze 

anos após o primeiro romance de Caldre e Fião, há a publicação de diversos romances 

de autores europeus e do centro do país em tipografias rio-grandinas e de folhetins 

nas folhas locais, o que denota que essas já faziam sucesso e os tipógrafos e os 

editores dos jornais tinham retorno financeiro. 

Somente em 1858 é que Carlos Eugenio Fontana publica O homem maldito, 

obra localizada pela pesquisadora Sheila Fernandes Garcia4, narrativa que apresenta 

um enredo tipicamente romântico, com o protagonista Carlos travando uma luta 

ideológica contra o antagonista José Luís, personagens que, apesar de serem 

entrelaçados por problemas políticos e pessoa–is, caracterizam-se como planos, ou 

                                                           
2
 No início de 2013, essa obra nos foi cedida pelo professor Luis Borges. Para maiores informações a 

respeito da mesma, consultar: BORGES, Luis. Breviário da prosa romanesca em Pelotas. Subsídios para 
uma história literária. Vol. 1.  Pelotas: JC Alfarrábios, 2007. 
3
 Segundo Márcio Miranda Alves, essas duas narrativas foram publicadas no caderno literário Ramalhete 

Rio-Grandense 
4
 Para maiores informações, consultar: GARCIA, Sheila Fernandez. O homem maldito de Carlos Eugênio 

Fontana: o início do romance sul-rio-grandense. Rio Grande, RS, 2012. Dissertação (Mestrado em 
Literatura). Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 
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seja, são desprovidos de complexidade, seguindo os padrões dos folhetins franceses 

que circulavam em Rio Grande na época. 

Uma das primeiras traduções realizadas em Rio Grande é feita por Carlos de 

Koseritz e publicada no jornal Eco do Sul, no período de 4 de fevereiro a 22 de abril de 

1862, a partir do conto “The dun”, de Miss Edgeworth, traduzido por “Um credor”. 

Apesar da grande presença de folhetins de origem francesa nos periódicos locais, 

como já destacamos anteriormente, Koseritz traduz um texto de uma autora inglesa, o 

que indica a negação à cultura francesa que encontramos tanto em seus escritos 

jornalísticos e filosóficos, quanto na ficção de sua autoria, como no romance Laura: 

também um perfil de mulher (1875), que analisaremos na sequência da presente 

dissertação. 

A tradução é apresentada em formato de folhetim, acompanhando a tendência 

dos jornais de todo o Brasil com suas “fatias de romance-folhetim traduzidas dia após 

dia do francês, introduzindo angústia e suspense com o fatídico ‘continua-se’” (MEYER, 

2005, p. 283), porém além de o texto advir de fonte diversa, Koseritz fragmenta um 

conto em 11 capítulos publicados esparsamente no jornal. A divisão dos capítulos dá-

se em momentos nos quais vemos a miséria da família, como se o narrador buscasse 

comover e ao mesmo tempo conscientizar, aumentando assim a curiosidade dos 

leitores para a continuação, aproximando-se da técnica consagrada pelos folhetinistas 

franceses, como se pode perceber no seguinte trecho que fecha o segundo dia de 

publicação:  

 

A porta estava presa numa só dobradiça e a criança, que quase não 
tinha forças para levantá-la do chão em que estava enterrado, a 
entreabriu com a menor bulha possível, justamente para poder 
escorregar para dentro. 
Tomem bem cuidado de lá penetrar, aqueles dos nossos leitores, aos 
quais são necessários para comovê-los elegantes pinturas de 
infortúnios imaginários e aos quais a sua extrema sensibilidade faz 
recuar ante o horrível espetáculo de uma miséria verdadeira. 
(EDGEWORTH, 7 fev. 1862) 

 

Após essa tradução, surge a novela Um drama no mar (1862), também 

publicada, primeiramente, em formato de folhetim, no mesmo jornal, no período de 

11 de outubro a 4 de novembro de 1862, e com algumas semelhanças com o texto 



23 
 

traduzido, como o tom moralizante do narrador, o Romantismo e o melodrama de 

Miss Edgeworth que são encontrados na narrativa de Koseritz. O alemão, porém, 

desenvolveu os temas e a forma, bem como procurou se aproximar da literatura 

brasileira. 

A narrativa Um drama no mar, a segunda obra do gênero ficção escrita em Rio 

Grande, foi publicada inicialmente em folhetim, como mencionado anteriormente, e 

publicada em livro, em 1863, pela Tipografia Eco do Sul. Esse texto mantém o 

Romantismo em voga nos folhetins da época, apesar de apresentar ainda influência da 

literatura clássica, e trata de homicídios verídicos ocorridos em uma embarcação, nas 

proximidades da praia da Barra, em Rio Grande. Koseritz, que já publicara, em Pelotas, 

o seu Resumo de história universal (1856), já escrevera dramas e outras obras 

ficcionais, arrisca-se, mais uma vez, como folhetinista, inicialmente com a tradução de 

Um credor e posteriormente na escrita da referida obra. 

Um drama no mar constitui-se como um texto pioneiro no gênero escrito na 

cidade de Rio Grande e indica o que Yasmin Nadaf (2002) ressalta em seu estudo sobre 

os folhetins mato-grossenses: 

 

Paralelamente a essa difusão romanesca de autores de outros países, 
a ficção nacional ganhou incentivo e oportunidade para também 
pleitear divulgação. Aproveitando-se das mesmas páginas disponíveis 
para essa literatura nos jornais e revistas que proliferavam, os 
autores brasileiros publicavam os seus escritos e se faziam notar pelo 
público leitor ou ouvinte do gênero. (NADAF, 2002, p. 44) 

 

Além disso, sua publicação primeiramente em folhetim e a sua posterior edição 

em livro, anunciada no jornal Eco do Sul, anteriormente à sua emissão, em 4 de 

novembro de 1862: “Elisandro ou Um drama no mar – Esse romance marítimo que há 

pouco publicado no Eco do Sul que tem por assunto as terríveis ocorrências sucedidas 

à bordo da escuna Winthorp (...) sairá brevemente à luz num volume nitidamente 

impresso e brochado” (ECO DO SUL, 4 fev. 1862, p. 3), remete à forma como as obras 

eram anunciadas na corte, como apontam os estudos de Marlyse Meyer (2005, p. 283) 

sobre a difusão do folhetim. 
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Guilhermino Cesar, ao tratar dos romances de temática individualista no Rio 

Grande do Sul, menciona ter tido acesso à leitura da novela A donzela de Veneza, de 

Koseritz, e tratando da recepção dessa narrativa afirma que: 

 

Quando Koseritz aportou ao Rio Grande (1850), os intelectuais de 
todo o mundo vibravam de indignação contra os austríacos, cujas 
tropas assolavam o norte da Itália [Cesar refere-se ao enredo da 
novela]. O jovem brummer, imbuído de princípios liberais, pelos quais 
lutara em sua pátria, aproveitou o assunto em sua novela, que, como 
vimos, sendo inferior, em tudo, ao trabalho de Caldre e Fião, nem por 
isso deve ser esquecida, pois, na ordem das preferências dominantes, 
ao lado de Eugène Sue, não fez assim tão má figura... (CESAR, 2006, 
p. 329)  
 

Segundo o historiador, a obra foi bem recebida pelos leitores, sobressaindo-se 

ao romance de Caldre e Fião, talvez por adaptar-se à temática folhetinesca e 

aproximar-se do que era lido através dos folhetins publicados nos jornais locais. Cesar 

equipara Koseritz a Eugène Sue, um dos maiores representantes do romance-folhetim 

no século XIX e um dos autores com um maior número de obras traduzidas nas folhas 

riograndinas, o que mostra que a novela sobressai, em relação à sua recepção, às 

obras canônicas sul-rio-grandenses.   

Outro aspecto que se torna relevante para evidenciarmos a circulação de livros 

e de romances em Rio Grande é o Catálogo do Gabinete de Leitura, publicado em 

1877, pois, conforme Rosa e Vaz, “a partir da segunda metade do século, com a leitura 

constante de romances e de autores românticos, muda-se não só o perfil do leitor rio-

grandino, mas também o de produção da literatura local” (2010, p. 924). O catálogo 

vem, então, ao encontro das outras fontes arroladas, porém, os romances que 

compunham o arquivo do Gabinete de Leitura apontam para o surgimento do 

Romantismo, ao contrário dos livros encontrados, por exemplo, nos inventários – já 

que são da primeira metade do século XIX – que eram de literatura clássica. A respeito 

da instituição rio-grandina, Elizabeth Torresini afirma que: 

 

Em 15 de agosto de 1846, após a pacificação da província, instalou-se 
o Gabinete de Leitura da cidade de Rio Grande, por iniciativa de uma 
sociedade de cultura com a “finalidade de pôr o livro ao alcance, 
senão do povo em geral, pelo menos de um número bastante 
considerável de pessoas amantes das ciências e das letras”. O 
modesto gabinete de leitura, idealizado por João Barbosa Coelho, 
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prosperou de tal maneira que, em 1866, tornou-se necessário a 
transferência do acervo e do local para um lugar maior (TORRESINI, 
2011, p. 240) 
 

A pesquisadora ainda destaca a fundação da Biblioteca Rio-Grandense: “a 

primeira biblioteca do Rio Grande do Sul nasceu do Gabinete de Leitura de Rio Grande 

(1846). Depois de uma trajetória de êxitos constantes, o gabinete teve seus estatutos 

alterados e, em 1878, tornou-se a Biblioteca Rio-Grandense” (TORRESINI, 2011, p. 

241). Além disso, a biblioteca, oriunda do gabinete de leitura, fomentou a instrução e a 

criação de novos leitores através de uma série de conferências públicas e cursos 

noturnos (FERREIRA, 1973, p. 13 apud TORRESINI, 2011, p. 241), iniciativa que se 

equipara à exercida pelos membros do Partenon Literário. 

Nelson Schapochnik (2008) aponta para a importância da análise dos catálogos 

de bibliotecas públicas e de bibliotecas privadas, estabelecendo um panorama entre 

vários registros de diferentes partes do Brasil, evidenciando os problemas enfrentados 

no que tange à aquisição de obras e à manutenção das bibliotecas em virtude da falta 

de recursos das províncias. O pesquisador aborda os principais catálogos do período 

como, por exemplo, o catálogo da biblioteca pública da cidade de Salvador, o primeiro 

do país, e trata, também, dos das cidades do interior, pois: 

 

Nas capitais provinciais e nas cidades do interior, sobretudo naquelas 
onde a vida urbana deixava de ser apêndice do mundo rural, um 
conjunto multifário de indivíduos de riqueza variada, cuja 
qualificação maior era ser alfabetizada, participou ativamente da 
instalação de clubes, gabinetes e bibliotecas populares. Em meados 
de 1870, é possível vislumbrar a presença de bibliotecas de 
natureza e tamanho variado, desde Cametá (PA) até a cidade do Rio 
Grande (RS). (SCHAPOCHNIK, 2008, p. 164, grifos nossos) 
 

Além de citar a cidade de Rio Grande, Schapochnik elucida que a urbanização 

das cidades interioranas foi um fator que propiciou o interesse pela acessibilidade da 

leitura, bem como evidencia, através da apresentação de uma tabela, a equiparação 

de obras de gêneros variados, como textos historiográficos, científicos, etc., e de 

narrativas ficcionais, aspecto esse que indica que a prosa de ficção circulava na cena 

literária rio-grandina.   
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A grande maioria das obras presentes no catálogo não é canônica, conforme já 

mencionamos anteriormente, e esse aspecto aponta para o fato de que “o papel dos 

textos canônicos não é muito relevante e tem pouca força explicativa na análise dos 

gostos e das práticas dos leitores da época” (ABREU, 2003, p. 135) e, além disso, a 

análise desse catálogo propicia visualizarmos o contexto cultural no qual as obras 

primas estavam inseridas (ABREU, 2003, grifos da autora). As obras de autores 

europeus ilustram a circulação de livros entre Portugal, Espanha, França, Inglaterra e 

Brasil e indicam a globalização da cultura no século XIX; e cabe destacar, ainda, que Rio 

Grande, por caracterizar-se como uma cidade com um porto marítimo, como 

mencionado anteriormente, é um espaço propício para o trânsito de obras oriundas de 

outros países. 

Márcia Abreu (2012) destaca que a análise dos dados, como os que elencamos 

nesta breve contextualização, “deixa claro o desajuste entre as preferências dos 

leitores e o quadro desenhado nas histórias literárias”, e isso decorre do fato de “as 

histórias literárias centrarem-se na produção das obras, ordenando-as 

cronologicamente pelas datas de primeira edição” (ABREU, 2012, p. 15, grifo da 

autora). Além disso, se considerarmos a esfera da recepção: 

 

percebe-se também a pouca importância da origem nacional dos 
escritos, fator que orienta a organização da maior parte das histórias 
literárias, que se concentram sobre determinados territórios 
nacionais e sobre a produção aí publicada, desconhecendo, ou dando 
pouca relevância, aos contatos externos.  Se se estabelecem 
vinculações com a produção de outros países é apenas para articular 
as obras nacionais a textos canônicos destacados em histórias 
literárias de outras nações. Enquanto isso, tanto no Brasil quanto na 
França, os leitores transitam por obras de diversas nacionalidades, 
sem se concentrar exclusivamente sobre a produção local. (ABREU, 
2012, p. 15-16) 
 

Para a pesquisadora, a ideia de escolas literárias bem definidas, que caracteriza 

as histórias literárias, relaciona-se com o interesse de uma época e essa concepção “se 

sustenta mal diante dos dados, que mostram a longa atração exercida por 

determinadas obras e, sobretudo, a convivência entre estilos e formas” (ABREU, 2012, 

p. 16). Ademais, as histórias literárias centram-se em figuras de autores canônicos que, 

muitas vezes, tiveram pouca repercussão em sua época, excluindo os autores que 
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eram lidos pelo público; em contrapartida, “obras de destaque nas histórias literárias 

podem ter pouca ou nenhuma importância entre as leituras coetâneas” (ABREU, 2012, 

p. 16). 

A circulação de livros em Rio Grande, demarcada através das quatro fontes que 

elencamos – inventários, livreiros, folhetins e livros do acervo do Gabinete de Leitura – 

elucida o panorama cultural no qual as obras de Koseritz estavam inseridas, pois Rio 

Grande apresenta-se como um polo cultural, onde o trânsito de livros europeus e 

brasileiros era muito grande. Ademais, o breve contexto que traçamos serve para 

situar a ficção de Koseritz como uma decorrência das obras que circulavam em Rio 

Grande, devido à sua aproximação com a temática e com a forma dos textos vendidos 

nas livrarias, emprestados no Gabinete e ainda publicados em formato de folhetim nas 

folhas locais.  
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2. KOSERITZ EM DOCUMENTOS E NA FICÇÃO 

 

Todo trabalho principia com uma seleção e organização dos dados e das ideias 

que lhe são fundamentais e cabe ao pesquisador delimitar o caminho que pretende 

traçar em seu estudo, pois, como nos diz Regina Zilberman, “compete ao pesquisador 

tanto eleger as fontes que ele reconhece na obra do artista, quanto conferir-lhe um 

arranjo e um sentido” (ZILBERMAN et al, 2004, p. 18). 

Tencionamos, através dos dados localizados, fazer uma leitura do que foi dito 

sobre Koseritz e acrescentar um novo capítulo à biografia e à bibliografia do autor 

através de periódicos que contêm textos do e sobre o jornalista, e das duas narrativas 

“perdidas”. Esses documentos estão nos acervos de diversas instituições, tais como a 

Biblioteca Rio-Grandense (Rio Grande – RS), a Biblioteca Pública Pelotense (Pelotas, 

RS), o Arquivo Público do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS) e a Biblioteca Nacional 

(Rio de Janeiro, RJ).  

Além disso, visamos criar um perfil do personagem de ficção Koseritz, a partir 

da leitura e da análise de romances que se utilizaram da figura histórica na construção 

de uma identidade fictícia para esse polêmico alemão: O tempo e o Vento (1949), de 

Érico Veríssimo, mais especificamente nos volumes de O continente; Videiras de Cristal 

(1990), de Luis Antonio de Assis Brasil e D. Pedro II e o jornalista Koseritz (2010), de 

Regina Gonçalves e Regis L. A. Rosa. 

O intuito aqui é lançar um olhar diferenciado à figura de Koseritz, centrando-

nos em textos que suscitaram pouco interesse de estudiosos e em obras 

desconhecidas do grande público, buscando aproximar a obra do autor em suas 

semelhanças e distinções, a fim de evitar rotular os seus escritos como cientificistas, 

darwinistas, germanistas, românticos etc., procurando neles o nexo de coesão que nos 

parece evidente: o intuito de contribuir para melhorar as condições intelectuais da 

nação recém-independente. 
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2.1 O PERÍODO BIOGRÁFICO ESQUECIDO 

 

René Gertz (1999, p. 7) já advertiu que “uma biografia de Karl von Koseritz 

ainda está por ser escrita”, afirmação que consideramos correta e que vem ao 

encontro do que pretendemos expor. Devemos esclarecer, no entanto, que não 

pretendemos traçar uma biografia de Koseritz e sim colaborar para a compreensão dos 

primeiros anos do jornalista no Brasil, acrescentando dados e relacionando-os com o 

que já foi dito em tentativas anteriores de elucidação. 

Os anos em que Koseritz viveu nas cidades gaúchas de Rio Grande e Pelotas, 

que denominamos o período biográfico esquecido, têm recebido pouca atenção de 

estudiosos de sua obra, sendo a maior parte dos estudos centrados no papel 

importante que o jornalista exerceu para a colonização alemã. 

Em 1851, Koseritz chega ao Rio de Janeiro, como canhoneiro do 2º Regimento 

de Artilharia (CESAR, 1960, p. 173), ingressando na legião de estrangeiros que o 

governo brasileiro organizou para combater o ditador argentino Rosas (OBERACKER 

JR., 1961, p. 21) e, após ser enviado para trabalhar em um quartel em Rio Grande, 

deserta, em 1852, refugiando-se em Pelotas.  

Nessa cidade, abre uma tipografia intitulada Tipografia Comercial, conforme 

anúncio do jornal O Brado do Sul5, de 15 de junho de 1859, e publica seu primeiro livro 

– Resumo de História Universal – pela tipografia de Luís José de Campos, em 18566, 

“para uso dos meus alunos no Colégio ‘União’” a fim de suprir também “a 

extraordinária falta que faz aos mais estabelecimentos da província, um compêndio 

qualquer de História Universal”, no anseio de “ajudar aos respectivos Senhores 

Professores na sua, mais que árdua tarefa de ensinar a História Universal sem 

compêndio português algum” (1856, p. 3), onde há o intuito de colaborar para o 

desenvolvimento da instrução na cidade. 

                                                           
5
 No Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa, em Porto Alegre (RS), há exemplares do 

jornal O Brado do Sul dos anos de 1858, 1859, 1860 e 1861. 
6
 Ao contrário de Mário Osório Magalhães (1993, p. 247), que diz ser provavelmente o primeiro livro 

publicado em Pelotas, Simone Xavier Moreira – em pesquisas para sua dissertação de mestrado – 
encontrou livros publicados em Pelotas com data anterior à década de 1850, tais como Exposição dos 
elementos d’Arithmetica, impresso na Typ. de L. J. de Campos em 1849. 
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O resumo, em comparação aos textos escritos posteriormente, mostra uma 

visão que é contrastante ao ateísmo do autor, no qual diz que “os progenitores do 

gênero humano [são] Adão e Eva. Seus filhos são Caim e Abel” (KOSERITZ, 1856, p. 6). 

Porém, ao longo do livro há apenas referências sucintas aos mitos bíblicos e à Igreja 

Católica como, por exemplo, a menção ao nascimento de Jesus Cristo (KOSERITZ, 1856, 

p. 15), o que evidencia que talvez o autor já nesse período não acreditasse nos 

preceitos cristãos e que as alusões a eles servissem apenas para estabelecer uma 

relação de concordância com as crenças da sociedade em geral.7 

O livro apresenta uma função didática e resume, como o próprio autor afirma 

na “Advertência”, os fatos históricos sem um detalhamento maior dos dados 

arrolados. O desenvolvimento das letras e das artes dentre os relatos históricos 

brevemente como na citação de Homero e de Sófocles, Eurípedes, Aristófanes etc., ou 

ainda abordando, no final de cada época, sob a alcunha de considerações gerais, nas 

quais Koseritz relata, por exemplo, o enfraquecimento do amor às letras no Império 

Romano, o florescimento delas no primeiro século da Era Cristã, com o surgimento de 

poetas como Virgílio, Horácio, Ovídio e, além disso, do desenvolvimento da arte 

tipográfica por “João” Guttemberg. 

Ainda em Pelotas, Koseritz publica um jornal de anúncios, do qual encontramos 

apenas um exemplar na Biblioteca Pública Pelotense, do dia 1º de março de 1859, que 

conta com a seguinte descrição:  

 

Jornal de anúncios é propriedade de Carlos de Koseritz, publica-se, 
havendo número suficiente de anúncios, diariamente e não o 
havendo nas terças, quintas e sábados. De cada número distribuir-se-
á 300 exemplares grátis por toda a cidade. Recebe-se assinaturas a 
50 rs, por mês na – Tipografia Comercial – à rua do comércio, e os 
anúncios e editais serão pagos adiantados a 40 rs, a linha, sendo de 
assinantes, e a 80 rs não o sendo. (JORNAL DE ANÚNCIOS, 1º mar. 
1859, p. 1, grifos nossos) 
 

                                                           
7
 Esses aspectos ficam claros, também, nas alusões ao Islamismo (KOSERITZ, 1856, p. 19) e ao 

Protestantismo (KOSERITZ, 1856, p. 33). 
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Nesse jornal, Koseritz pública um anúncio segundo o qual continuam suspensas 

as aulas em seu Colégio São Francisco de Paula8, por condições materiais, porém 

anuncia que estão abertas as inscrições para curso particular de instrução primária e 

secundária, que iniciou em 1º de fevereiro de 1859, onde se ensina latim, francês, 

alemão, inglês, geografia, história, ciências matemáticas, escrituração mercantil em 

partidas simples ou singelas e dobradas e gramática nacional e geral. Nesse sítio, foi 

também professor do Colégio Santa Cruz, conforme anúncio localizado no jornal O 

Brado do Sul, de 5 de fevereiro de 1859.  

Há outro anúncio que avisa ao público que é agente dos jornais A Pátria (Rio de 

Janeiro), de Carlos Bernardino de Moura, o jornal literário A Guaíba (Porto Alegre) e O 

Deutsche Einwanderer (Porto Alegre), jornal alemão, ambos redigidos por Carlos 

Jansen. Também escreve dramas para serem apresentados no teatro local, como Inês, 

Nani (outros críticos citam como Nini) e Clara, todos sem exemplares conhecidos 

atualmente. A respeito dos dramas, encontramos apenas dois anúncios no jornal O 

Brado do Sul: o primeiro, publicado em 29 de março de 1859, trata de “dramas 

originais brasileiros”, de Carlos de Koseritz, referência ao apelo nacional do 

Romantismo; Clara, descrito como “drama rio-grandense” que se passa “nessa 

província no ano de 1829” e Inês, “drama histórico brasileiro, a cena passa-se na 

província da Bahia no ano de 1613” (O BRADO DO SUL, 29 mar. 1859, p. 4); e outro 

mais resumido de 17 de junho de 1860 que trata da venda de Clara: drama trágico rio-

grandense de Carlos de Koseritz, pela tipografia Brado do Sul. 

Alfredo Ferreira Rodrigues esclarece que o drama Nani foi representado em 

Pelotas, representação apreciada pelos amigos do autor, porém utilizada pelos seus 

opositores para expô-lo ao ridículo, pois Isidoro Paulo de Oliveira, no ápice da 

apresentação, mandou atirar das galerias grande número de avulsos com uma poesia 

que provava a imitação feita por Koseritz de um drama alemão, de Teodoro Körner9. 

Os presentes “increparam-no em seguida de plagiário e a essa acusação não se pode 

ele eximir” (RODRIGUES, 1890, p. 13). A poetisa Clarinda da Costa Siqueira (1818 – 

                                                           
8
 No jornal O Brado do Sul, de 30 de novembro de 1859, encontramos um anúncio de Ana Ramos Soares, 

informando que está autorizada a abrir turmas em seu colégio São Francisco de Paula, porém, em 1º de 
dezembro, encontramos novamente o nome de Koseritz, em outro anúncio, designado como diretor. 
9
 O biógrafo não soube precisar se era realmente esse o verdadeiro autor do drama. Em pesquisas 

realizadas, encontramos um poeta e militar alemão, com o mesmo nome, Theodor Körner (1791-1813), 
cujo drama mais conhecido é Emma. 
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1867) faz uma dedicatória a Koseritz em uma de suas Poesias (1881) em virtude do 

monólogo recitado em 6 de outubro de 1858, no teatro sete de abril, por ocasião da 1ª 

apresentação do drama Inês. 

No Almanaque popular brasileiro (1901), há referência à representação dos 

dramas Nani e Inês: 

 

Em agosto desse ano [provavelmente 1858], fez Koseritz subir à cena 
o drama Nani, cuja representação foi pretexto para manifestações de 
desagrado de seus adversários. A peça, representada duas vezes, foi 
pateada. Em outubro, a representação do drama Inês teve igual 
sorte, ao passo que aos Dois florões, de Isidoro [Isidoro Paulo de 
Oliveira], se fazia entusiástico acolhimento. (ALMANAQUE, 1901, p. 
226) 
 

Guilhermino Cesar afirma que Rio Grande e Pelotas contavam, à época, com 

uma boa imprensa e com uma vida literária ativa, sendo Koseritz um dos padrinhos da 

vida literária local, contando com amigos e seguidores intelectuais como: Bernardo 

Taveira Júnior, Clarinda da Costa Siqueira, Antonio José Domingues, Lobo da Costa, 

Telêmaco Bouliech, Pedro Bernardino de Moura (CESAR, 1960, p. 175, 176).  

Koseritz principia também sua carreira jornalística, trabalhando na redação de 

O Noticiador e fundando, em parceria com Domingos José de Almeida, O Brado do 

Sul10, em 1858. Envolve-se em questões políticas ao atuar em oposição ao governo e a 

Isidoro Paulo de Oliveira, professor do Colégio União e redator do jornal O Noticiador 

(MAGALHÃES, 1993, p. 247), sendo inclusive espancado por ser redator – ilegalmente, 

já que é estrangeiro – do jornal O Brado do Sul11.  

Oberacker Jr., o biógrafo que nos dá mais informações dos anos iniciais de 

Koseritz no Brasil, descreve o atentado sofrido pelo alemão, que insistia na redação do 

Brado do Sul, enfrentando as autoridades, apesar do andamento do processo, nos 

seguintes termos: 

 

                                                           
10

 Segundo o Almanaque Popular Brasileiro para o ano de 1902, o jornal O Brado Do Sul começou a 
circular em 1º de março de 1858, sob a redação de Koseritz; o periódico era de propriedade de 
Domingos José de Almeida e de Lourenço da Mota. Já Alfredo Ferreira Rodrigues (1890) data a fundação 
do jornal no ano de 1855. Há, na seção de obras raras da Biblioteca Nacional, exemplares desse 
periódico dos anos de 1859, 1860 e 1861. 
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Lançou, então, a autoridade mão de um processo execrável: 
organizou, sob a garantia expressa da impunidade, um atentado, 
acobertado pelo presidente Silva Ferraz. Em frente à própria 
residência, foi Koseritz assaltado por sicários. Com dois profundos 
ferimentos na cabeça, caiu desfalecido e somente a intrépida 
intervenção da esposa salvou-lhe a vida. (OBERACKER JR., 1961, p. 
24) 

 

Mário Osório de Magalhães descreve o conflito entre Koseritz e seus opositores 

da seguinte forma: 

em outubro de 1858 O Brado do Sul abria polêmica com O 
Noticiador, colocando-se de um lado Koseritz e de outro um 
professor de francês, chamado Isidoro Paulo de Oliveira. Como a 
questão descambasse para o terreno pessoal, e de forma violenta, O 
Noticiador, que tinha o respaldo político do partido dominante, 
conseguiu que o delegado de polícia intimasse O Brado do Sul a 
apresentar, dentro de 24 horas, um editor responsável – que não 
poderia ser Koseritz, em vista de sua condição de estrangeiro. 
(MAGALHÃES, 1993, p. 247) 
 

Não localizamos no acervo da Biblioteca Nacional nenhum exemplar do ano de 

1858, o que poderia clarificar as informações a respeito do atentado e da 

responsabilidade do Brado do Sul. Pesquisamos o ano de 1859, no qual não 

encontramos referências a esses fatos, porém, já nesse ano, o jornal era de 

responsabilidade de Domingos José de Almeida, informação essa exposta em letras 

garrafais na primeira página do periódico. Entretanto, no jornal de 30 de março de 

1860, há uma correspondência de Domingos a Koseritz, publicada para esclarecimento 

de polêmicas entre os jornais de Rio Grande e de Pelotas, o que indica que, nesse 

período, apesar de transcorridos dois anos do processo, Koseritz ainda fosse redator 

do Brado.  

No acervo da Biblioteca Nacional, localizamos alguns exemplares dos anos de 

1859, 1860 e 1861 do Jornal O Brado do Sul, com os quais conseguimos vislumbrar 

algumas dessas polêmicas. No Brado do Sul de 1859 não encontramos, no entanto, 

polêmicas envolvendo o nome de Koseritz. Grande parte do noticiário trata das 

eleições para a Assembleia Provincial, além de transcrever relatórios da Assembleia 

Legislativa Provincial, mas há algumas discussões entre o periódico e O Noticiador 

como ocorre, por exemplo, em 25 de dezembro de 1859, quando o Brado defende o 

médico Dr. João Batista Cortier de acusações d’O Noticiador.  
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Em 1º de janeiro de 1860, em nota aos seus assinantes, há uma justificativa à 

postura que constatamos no ano de 1859: 

 

Fizemos (como o prometemos) completa abstração de polêmicas 
infrutíferas e tratamos de conservar inda mesmo na efervescência da 
luta, aquela dignidade, que nem sempre é guardada pela imprensa, 
quando de política degenera em pessoal. (BRADO DO SUL, 1º jan. 
1860, p. 1) 
 

No referido jornal do dia 1º de fevereiro de 1860, há referência à “questão 

Moura” que acarretou acusações contra o Brado, que se manteve calado, porém 

ameaça “o melhor é, que não bulam conosco – depois não se arrependam” (O BRADO 

DO SUL, 1º fev. 1860, p. 1); essa questão, talvez, refira-se ao editor do jornal Eco do 

Sul, Pedro Bernardino de Moura, uma vez que Brado e Eco mantinham uma relação 

conflituosa com o jornal O Noticiador. Além disso, na edição de 5 de fevereiro, há 

menção às acusações e há a republicação de uma resposta do Noticiador que esclarece 

os fatos: o Brado teria desqualificado, em um de seus artigos, o próprio O Noticiador, 

bem como O Diário do Rio Grande e O Diário de Pelotas, julgando-os como não 

pertencentes à imprensa sul-rio-grandense, pois apenas o Brado e o Eco ocupavam 

esse posto. 

No periódico dos dias 10 e 11 de fevereiro, o Brado afirma que não teve 

intenção de ofender os colegas e relata que não irá defender-se das ofensas do Diário 

de Pelotas, porque “responder ao famigerado Mello [Cândido Augusto de Mello, editor 

do periódico] seria rematada loucura e rebaixamento” (O BRADO DO SUL, 10 e 11 fev. 

1860, p. 1). Ironicamente, em 21 de fevereiro, a folha trata das acusações feitas por 

esse jornal, mas que não puderam ser lidas devido a não ter sido encontrado nenhum 

exemplar à disposição. Em artigo intitulado “A imprensa”, publicado em 26 de 

fevereiro, há considerações a respeito do papel político da imprensa e ainda algumas 

provocações aos adversários, como a seguinte: 

 

Como classificar aqueles publicistas que, com maior indiferença para 
os assuntos públicos de seu país, só cuidam em míseras intrigas, só se 
ocupam com polêmicas pessoais, só tratam de guerrear, por um vil 
espírito de interesse, os seus concorrentes. 
Esses, por certo, são indignos de sentar-se no grande banquete da 
imprensa livre. (O BRADO DO SUL, 26 fev. 1860, p.1) 
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O noticiário, de 29 de fevereiro do mesmo ano, trata de ofensas e calúnias 

feitas pelo Isidoro d’O Noticiador a Carlos de Koseritz, sendo que a vítima já havia 

procurado as autoridades a fim de que o responsável pelo jornal se manifestasse e 

assinasse o processo assumindo a responsabilidade pelo periódico. Como no ato da 

intimação não foi localizado o editor da folha, o impressor, Sebastião Carneiro da 

Fontoura, foi intimado a comparecer à audiência, que estava marcada para o mesmo 

dia, às 10 horas da manhã, devendo apresentar o autógrafo referente à 

responsabilidade12. 

No dia seguinte, seguem os esclarecimentos sobre o ocorrido na audiência: 

Sebastião Carneiro da Fontoura havia se declarado apenas como impressor do jornal; o 

responsável iria apresentar o respectivo autógrafo e Isidoro Paulo de Oliveira não 

pôde, porém, entregá-lo por ser estrangeiro e por não conter uma declaração de 

editor. No decorrer da audiência, Isidoro reapareceu trazendo o autógrafo legalizado 

que, no entanto, é desqualificado pelo Brado do Sul por haver indícios de sua 

falsidade: 

 

Este autógrafo é assinado por um tal Andre Luiz Chagas (que dizem já 
ter falecido) em 14 de outubro de 1857 – fique pois o público 
sabendo que o Isidoro do Noticiador não é o senhor Isidoro Paulo de 
Oliveira, como todos supunham, mas sim um tal André Luiz Chagas, 
talvez já falecido. (O BRADO DO SUL, 1 mar. 1860, p. 1) 

 

O Brado ainda acusa O Noticiador de valer-se de um papel assinado em branco 

por André Luiz Chagas, em 1857, o que acarretaria a não validação legal dessa 

assinatura; assim caberia, então, provar que o “A pedido”, que insultava Koseritz, foi 

publicado muito depois daquela assinatura. Há, no acervo do Arquivo Público do Rio 

Grande do Sul, alguns processos judiciais de que Koseritz tomou parte como vítima e 

Sebastião Carneiro da Fontoura como réu, no ano de 1860 na cidade de Pelotas13. 

Localizamos anexado ao processo um exemplar do jornal O Noticiador, no qual há 
                                                           
12

 Não sabemos se Magalhães (1993) refere-se erroneamente a esse processo, tendo invertido a 
questão da chamada de responsabilidade de editor, que não fosse estrangeiro, de Isidoro Paula da 
Fonseca a Koseritz, ou se realmente houve dois processos com os mesmos envolvidos em papéis 
distintos. A respeito do atentado em 1858 também não encontramos nenhuma informação nos 
processos, que datam de 1860, e no jornal O Brado do Sul nos anos consultados. 
13 Koseritz chegou a processar o jornal O Noticiador pelo crime de injúrias impressas, conforme processo 
judicial do Juízo Municipal de Pelotas (nº 5288) iniciado em 7 de março de 1860.  
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acusações de plágio na composição dos dramas de Koseritz, pois segundo o periódico o 

alemão cometeu oitenta erros em quarenta linhas e, por isso, não pode se denominar 

escritor público. Encontramos também o polêmico “A pedido” que gerou a indignação 

do Brado: 

 
Em resposta as calúnias com que o Sr. de Koseritz pretendeu 
enxovalhar-me na Pacotilha; como represália ao desprezo que voto 
ao miserável plagiário, resta-me a satisfação de que esse infame 
rabiscador não é capaz de provar perante a justiça o que a meu 
respeito inventou, assim como eu vou provar diante de todo o 
mundo que o coitado do Koseritz é um plagiário, um Quixote [palavra 
ininteligível], tanto no físico como no moral. 

Isidoro Paulo da Fonseca 
(O NOTICIADOR, 25 fev. 1860, p. 3) 

 

Nos dias 2 e 5 de março, o Brado segue acusando O Noticiador de falsidade 

ideológica, cobrando uma punição das autoridades que, para o responsável pelo 

periódico, foram enxovalhadas perante uma falsificação tão grosseira. Há, na edição 

do dia 5, um esclarecimento de que Koseritz processou, pelo crime de injúria, 

Sebastião Carneiro da Fontoura, por não haver outro responsável pelo jornal, 

solicitando pena máxima de prisão.  

Ao confrontarmos os dados do jornal com os do processo, verificamos que o 

réu é realmente o impressor e não Isidoro Paulo da Fonseca.14 Notamos, através da 

leitura dos números subsequentes a essa polêmica, que o problema entre os dois 

periódicos era político, uma vez que O Noticiador e o Brado manifestavam posições 

contrárias relacionadas aos problemas locais, sendo que algumas autoridades eram 

ofendidas por um jornal e defendidas pelo outro.15 

Mesmo após o processo, as acusações de plágio continuam, pois o Brado 

defende-se, em 17 de março, de acusações proferidas no periódico adversário nos 

seguintes termos: 

Diz o Noticiador que não precisa recorrer ao plágio – bem o sabemos, 
porque o atual redator do Noticiador não escreve senão insultos, e 
insultos não precisa plagiar. Se sobre outros assuntos escrevesse, 

                                                           
14

 Devido à ilegibilidade de grande parte do processo, poucos dados puderam ser esclarecidos por essa 
fonte.  
15

 Em vários dias do mês de março de 1860, localizamos uma polêmica entre os jornais a respeito de 
acusações que O Noticiador teria proferido acerca do Dr. Afonso Alves, que se presume ser o político 
Joaquim José Afonso Alves. 
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plagiaria sem dúvida alguma, porque o seu préstimo de escritor 
limita-se a insultos. (O BRADO DO SUL, 17 mar. 1860, p. 1) 
 

Koseritz é alvo de acusações também do jornal Diário do Rio Grande, do ano de 

1860, pois o periódico rio-grandino transcreve artigos do Diário de Pelotas e do O 

Noticiador como, por exemplo, na seção A pedido dos dias 22, 26 e 29 de fevereiro, 

onde o autor alemão é denominado o “Dom Quixote do jornalismo”, sendo ainda 

ameaçado, pois “como um potro feroz, é certo, não pode um homem brigar; mas nada 

o impede de atracar-lhe as chilenas, e meter-lhe o relho, até pô-lo em estado de levar 

freio e suportar arreios. É o que faremos” (DIÁRIO DE PELOTAS apud DIÁRIO DO RIO 

GRANDE, 22 fev. 1860, p. 2). Ainda no Diário do Rio Grande, Koseritz é acusado de não 

ser nem escritor de teatro, sendo apenas um plagiário da Revista Teatral, nem crítico 

de teatro, apenas um charlatão (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 26 fev. 1860, p. 2).     

Domingos José de Almeida é incitado pelos redatores do Diário de Pelotas e d’O 

Noticiador a tirar o seu nome do Brado do Sul; o periódico ainda distorce as palavras 

proferidas pelo protetor de Koseritz, em um artigo publicado no Diário de Pelotas, do 

dia 11 de fevereiro e transcrito no Diário do Rio Grande, de 14 de fevereiro de 1860, 

intitulado “A verdade sempre aparece”. Domingos, porém, não cede às pressões e 

responde no Diário de Pelotas, defendendo a liberdade de imprensa e defendendo o 

amigo alemão, como se vê no seguinte trecho: 

 

(...) Ligando a livre e franca ação da imprensa à primeira, senão única 
garantia da liberdade civil, sou completamente singular. Eu entendo 
que a repressão da imprensa, é a mesma imprensa: acusam-me, 
defendo-me; e o público, supremo e severo tribunal, a quem tenho 
dar conta da minha conduta, compulsando a acusação, e defesa, 
exarará sentença conforme com a razão e justiça, sem dependência 
da inspeção e tutela do soberano poder judiciário, e da famosa 
polícia, que de mãos dadas, hão completamente nulificado toda a 
segurança individual, e tentam aniquilar toda a liberdade do cidadão 
brasileiro; o que mais que muito atestam tantas prisões arbitrárias, o 
apelo da sentença de Grauert, o julgamento do ECO DO SUL, e 
sarcasmos, tão grosseiramente atirados ao exercito do império. 
Na presença, pois de estado tão fatigante, eu o conjuro, como a 
todos os diretores da imprensa de nossa província, para que, 
desprezando ressentimentos pessoais, se reúnam sob o estandarte 
da liberdade, e corajosos a defendam com o saber, e inteligência de 
que são dotados (...). (DIÁRIO DE PELOTAS apud DIÁRIO DO RIO 
GRANDE, 18 fev. 1860, p. 2) 
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As discussões entre O Brado do Sul e O Noticiador continuam, mas de forma 

mais controlada, a partir de artigos de cunho político e não com ofensas pessoais, 

como ocorre, por exemplo, nos dias 16 e 17 de junho de 1860, sem envolvimento do 

nome de Koseritz e sem nenhuma menção ao desdobramento do processo. A única 

informação nova é que O Noticiador troca de editor, mas seu nome não é exposto. Nos 

artigos que encontramos, vemos um forte cunho liberal e críticas aos jornais que 

defendem o partido dominante como O Noticiador e o Diário do Rio Grande16. 

Koseritz é ferozmente atacado na imprensa de Pelotas e de Rio Grande17, pois 

há entre as duas cidades uma relação de união entre os jornais O Noticiador, Diário de 

Pelotas e Diário do Rio Grande que polemizam contra os jornais O Brado do Sul e o Eco 

do Sul, como se vê na introdução de um artigo publicado em 29 de janeiro de 1860 

pelo Diário do Rio Grande: 

 

O Colega do Brado, sempre solícito em apoiar os tresvarios do Eco, se 
lembrou de associar toda a imprensa Rio-Grandense, à defesa que 
produziu em prol do redator do Eco, por este haver sido condenado a 
seis meses de prisão e multa correspondente à metade do tempo, 
como incurso no artigo 237 do código criminal §. 3º combinado com 
o artigo 236 etc. (O NOTICIADOR apud DIÁRIO DO RIO GRANDE, 29 
jan. 1860, p. 2) 
 

 Justifica-se, assim, o fato do jornalista, talvez por sentir-se acuado perante 

todas as ameaças e ofensas que sofria diariamente em Pelotas, mudar-se para Rio 

Grande e passar a redigir a gazeta liberal Eco do Sul, atuando como professor do 

Colégio Thibaut e, posteriormente, sendo diretor de sua própria escola. Segundo 

Oberacker Jr. é em Rio Grande que principiam os “anos de luta pela situação social e 

pelo êxito” (1961, p. 23, 24).  

Em 1862, “se encarrega de fazer quaisquer traduções dos idiomas alemão, 

inglês, francês e italiano para a língua vernácula” (ECO DO SUL, 1º fev. 1862). Também 

traduz novelas para serem publicadas como folhetim para o jornal Eco do Sul. No 

                                                           
16

 No Almanaque popular brasileiro para o ano de 1902, há uma informação que não encontramos em 
nenhuma das fontes consultadas: Koseritz teria sido redator e proprietário de um jornal intitulado O 
jornal de Pelotas, em 1861; periódico, entretanto, de curta duração, pois o jornalista, poucos meses 
após a fundação da folha, mudara-se para Rio Grande. 
17

 Encontramos vários artigos que criticam Koseritz, publicados entre os meses de janeiro e fevereiro de 
1860; após esse período, porém, seu nome desaparece das páginas do Diário do Rio Grande. 
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mesmo periódico publica uma série de artigos intitulada Sobre Instrução18, no período 

de 5 de fevereiro a 13 de março de 1862, nos quais fala de reformas na instrução, 

escrevendo com interesse “no país e no seu futuro”, pois “o futuro do nosso, como de 

todos os povos depende do desenvolvimento da Instrução, que é sacerdotisa da 

civilização” (ECO DO SUL, 5 fev. 1862, p. 1).  

Ressalta-se nesses textos o intuito de contribuir para o desenvolvimento do 

país, pois os artigos correspondem a um programa de ensino a ser adotado tanto em 

escolas públicas quanto em particulares, abordando o papel do professor e dos pais de 

família, ou seja, os homens, que, segundo o autor, muitas vezes contribuem para a 

degradação da instrução por sua condescendência à vontade dos filhos, assim como 

trata do regime dos colégios e da divisão das matérias de ensino, e acerca das 

habilidades que julga importantes serem desenvolvidas nos alunos. 

O jornalista publica um “estudo histórico”, intitulado O Jacobino, na “Sessão de 

variedades” do jornal Eco do Sul, de 16 de março de 1862, no qual descreve os 

jacobinos da França, criticando-os, manifestando um posicionamento irônico, quando 

afirma que essa raça “preciosa sem dúvida e mil vezes melhor que qualquer canina da 

Escócia e da Dinamarca, ou a germânica” (ECO DO SUL, 16 mar. 1862, p. 1), palavras 

essas que se aproximam do que nos diz Guilhermino Cesar, quando trata de sua 

“preocupação de renovar os padrões dominantes, em matéria de arte e ciência, pelo 

combate ao predomínio do pensamento francês” (CESAR, 1960, p. 180), ou ainda de 

seu próprio posicionamento posterior em relação aos jesuítas. 

No exemplar de 22 de fevereiro, do mesmo jornal, encontramos um anúncio de 

que Koseritz “dá lições de escrituração mercantil por partidas dobradas, sob condições 

favoráveis” (ECO DO SUL, 22 fev. 1862, p. 3), aulas que ministrava em sua casa e no 

Colégio São Pedro, anúncio que evidencia que o alemão exercia várias funções, a fim 

de subsistir, em Rio Grande.  

As polêmicas não cessam com a vinda para Rio Grande. Na edição do Eco do 

Sul, de 28 de setembro de 1862, na sessão “Ao público”, por exemplo, Koseritz 

                                                           
18

 Localizamos, no jornal O Brado do Sul, de dezembro de 1859, uma série de artigos de mesmo nome, 
com texto similar ao publicado em Rio Grande, o que corrobora que Koseritz continuava a ser o editor 
do jornal pelotense mesmo após o suposto processo sofrido em 1858. 
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defende-se de acusações acerca de sua responsabilidade pelos escritos no jornal, já 

que por ser estrangeiro não podia ser redator do periódico. A respeito disso escreve: 

 

Pela última vez repito a declaração, que sou revisor do Eco do Sul (...). 
Se respondo com estas linhas aos contínuos ataques do Sr. Telêmaco 
Bouliech19, é porque não quero roubar glórias alheias, nem pelo meu 
silêncio contribuir a que sejam desvirtuados os escritos do Eco 
dando-se a paternidade a um estrangeiro, mas não respondo, porque 
tema as iras do comércio, que o Comercial diz ofendido pelo Eco. 
Nada tenho a temer, porque os escritos do Eco só podem honrar ao 
seu respectivo autor. (KOSERITZ, Eco do Sul, 28 set. 1862, p. 2) 

 

No Diário do Rio Grande, de 8 de novembro de 1863, na sessão “A pedido”,  

Koseritz é acusado por Querubim Correa de Araújo de corromper a juventude em seu 

colégio Ateneu Rio-Grandense20, pois, segundo Querubim, seu filho de 10 anos, de 

nome Milibio, foi “no dia 6, infamemente violentado pelo SEU PRÓPRIO MESTRE, o 

referido Sr. Carlos de Koseritz”. O mestre teria praticado com o menino atos “ignóbeis 

e infames, que o respeito ao público manda calar, mas que os homens sensatos bem 

saberão compreendê-los!” (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 8 nov. 1863, p. 3). 

O denunciante justifica que não deu queixa na polícia devido ao fato de ser 

conhecido na cidade e vem ao jornal tornar público o caso para pedir, para o diretor da 

instrução primária e para as demais autoridades, que “seja punido esse monstro a bem 

da moralidade pública”, solicitando “justiça, e só justiça” (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 8 

nov. 1863, p. 3). O acusador ainda afirma que não seria difícil encontrar testemunhas 

entre os alunos de Koseritz, deixando subentendido que o fato se estendia a outras 

crianças também. 

O Comercial, de 8 de novembro, publica a notícia “Imoralidade e perversão”, na 

qual relata as acusações de pederastia e afirma que Koseritz não conseguiu frear “seus 

desejos libidinosos e forçou, ao que nos dizem, um menino filho do Sr. Querubim 

Correa de Araújo que é seu discípulo” (O COMERCIAL, 8 nov. 1863, p. 1). 

No Diário, do dia 9 e 10 de novembro de 1863, na sessão “Rio Grande”, há o 

esclarecimento de que as autoridades escolares já estavam processando Koseritz pelo 

                                                           
19

 Alfredo Ferreira Rodrigues (1890) e Guilhermino Cesar (1960) nos falam que Koseritz e Telêmaco 
Bouliech fundaram um colégio em Pelotas em 1856, o que pressupõe uma amizade que por algum 
motivo teria sido interrompida e que teria gerado o conflito na imprensa local. 
20

 Luis Borges, em Breviário da prosa romanesca em Pelotas (2007, p. 86), faz alusão a essas acusações 
como retaliações políticas dos pais dos alunos devido aos seus ideais liberais. 
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crime de sodomia, a vítima já havia sido interrogada e tinha apontado novas vítimas, 

que também inquiridas tudo confessaram (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 9-10 nov. 1863, p. 

1); após os depoimentos, o responsável pela instrução pública já havia mandado fechar 

o colégio Ateneu Rio-Grandense. 

Koseritz, no jornal Eco do Sul, de 10 de novembro, defende-se, na sessão “A 

Pedido”, com o seguinte apelo: 

 

Urdiu-se contra mim uma intriga tão grave, que de momento é 
impossível destruí-la, porque um juiz, meu inimigo pessoal, 
espontaneamente tomou conhecimento do fato, e cortou-me os 
meios de justificar-me perante autoridade imparcial. 
Resta-me pedir ao público, que suspenda o seu juízo a respeito deste 
fato, até que eu tenha destruído a trama infame que contra mim foi 
urdida para o que disponho de todos os elementos, logo que tenha 
de haver-me com um juiz imparcial e alheio ao trabalho de que sou 
vítima. 
Rio Grande, 9 de Novembro de 1863. 

Carlos de Koseritz 

 

No dia seguinte, vemos novos esclarecimentos acerca do processo na mesma 

sessão do Diário do Rio Grande: haviam sido inquiridos mais dois alunos que 

confirmaram tudo o que disseram os outros três meninos, e o processo “já tem 

matéria que horroriza” e, por esses motivos, o jornalista afirma compreender a razão 

de ter sido Koseritz “expulso do colégio Thibaut” (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 11 nov. 

1863, p. 1). E trava-se nova polêmica com o jornal Eco do Sul: 

 

O Eco, que não fala por dinheiro, mas que ama o vício e aborrece a 
virtude, tem sido o único jornal dos quatro que se publicam nesta 
cidade, que esposou a causa do pederasta!... Que moralidade! Que 
honesto pregador das boas coisas?... 
É pena que o redator do Eco não tenha filhos para mandá-los ao 
Ateneu beber as sólidas e aproveitáveis lições do pederasta 
professor. (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 11 nov. 1863, p. 1) 
 

O Diário, em 13 de novembro de 1863, tece novas críticas ao jornal Eco do Sul, 

porém esclarece que “não se trata de questão de imprensa com o Eco”, pois o fim de 

suas publicações era que “seja apedrejado pela opinião pública o professor pederasta, 

como homem indigno de viver entre nós” (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 13 nov. 1863, p. 

1). 
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Em 14 de novembro, talvez em resposta ao Jornal Eco do Sul, de 11 de 

novembro, em que se vê o questionamento a respeito da lei que pune o crime de 

sodomia, há a seguinte ironia: “quem sabe se o Diário ou o Dr. Canarim estão 

formando um código especial para esse novo crime por eles qualificado?”, a pena para 

quem pratica sodomia é exposta no Diário, pela Ord. Livro 5º título 13º, ∫ 1º: 

 

Toda a pessoa, de qualquer qualidade que seja, que pecado de 
sodomia, por qualquer maneira de cometer, seja queimado e feito 
em pó, para que nunca de seu corpo e sepultura possa haver 
memória, e todos os seus bens sejam confiscados para a coroa de 
nossos reinos, posto que tenha descendentes; e pelo mesmo caso 
seus filhos e netos ficarão inábeis e infames, assim como os daqueles, 
que cometeram crime de Lesa Majestade. (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 
14 nov. 1863, p. 1) 
 

Ainda no Diário do Rio Grande, do dia 12 de novembro de 1863, na sessão “Rio 

Grande”, encontramos acusações de ser Koseritz um praticante de “atos de SODOMIA” 

denominando-o um pederasta, que degradava inocentes e, ainda, em tons irônicos há 

a seguinte pergunta: “quem sabe não gostou da expressão por ser feminina?” (DIÁRIO 

DO RIO GRANDE, 12 nov. 1863, p. 1). No Comercial do mesmo dia, na sessão “Notícias 

Diversas”, Koseritz é denunciado por não estar cumprindo a ordem de fechar o seu 

estabelecimento, tendo ministrado aula a poucos discípulos nos dias anteriores, 

afirmando ainda: 

 

Não podemos determinar o que mais nos surpreende: se a audácia 
do DIRETOR PEDERASTA, desobedecendo ou zombando da ordem do 
delegado da instrução pública, ou da pouca consideração que a si 
próprio se dão os pais de família que consentiram que seus filhos 
voltassem para receberem as lições de moral, do moralista professor. 
(O COMERCIAL, 12 nov. 1863, p. 2)  
 

Segundo a imprensa local, Koseritz praticou as mesmas “bandalheiras” no 

colégio São Pedro, porém José Vicente Thibaut, diretor do colégio, publica um 

anúncio21 no mesmo jornal e no jornal Eco do Sul, em 19 de novembro, no qual nega 

que Koseritz tenha cometido os mesmo crimes no colégio São Pedro. O periódico, no 

                                                           
21

 “Em resposta ao Diário do Rio Grande: O Diário do Rio Grande dando uma notícia, que por sua 
natureza poderia prejudicar ao meu estabelecimento, cumpre-me declarar que o Sr. Koseritz não 
praticou atos imorais nos meus alunos, e que é falso ter eu declarado em audiência a existência de tais 
atos nos alunos do meu colégio. José Vicente Thibaut” (ECO DO SUL, 19 nov. 1863, p. 2). 
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entanto, na edição seguinte (20 de novembro), na mesma sessão, contrapondo o que 

diz o diretor do colégio, afirma: “É VERDADE QUE DESPEDIU AO PROFESSOR CARLOS 

DE KOSERITZ POR TER PRATICADO ATOS DE IMORALIDADE EM SEU COLÉGIO!!!!” 

(DIÁRIO DO RIO GRANDE, 20 nov. 1863, p. 1, grifos no original). 

Após um mês da última publicação, no jornal dos dias 21 e 22 de dezembro de 

1863, há a informação de que depois das acusações sofridas e do processo ao qual 

estava submetido, Koseritz “foi domingo próximo passado o primeiro dia que esse 

homem apareceu em lugar público, indo com a mulher até o Tivolly de Mr. Bernardo” 

(DIÁRIO DO RIO GRANDE, 21-22 dez. 1863, p. 1), sofrendo na saída do estabelecimento 

um ataque: 

 

Ao retirar-se [do local], porém, foi ele apupado por um grande 
número de moleques, que há muito o trazem debaixo de vista, e o 
levaram a pedradas até a casa do escrivão da coletoria, onde se 
refugiou Koseritz das fúrias da molecada, que parecia disposta enfiá-
lo pela própria casa a dentro. (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 21-22 dez. 
1863, p. 1) 
 

O Diário defende, no jornal do dia 23 de dezembro, o delegado de polícia 

Henrique Bernardino Lopes Canarim das acusações do jornal Eco do Sul, de ter sido ele 

o mandante do ataque sofrido por Koseritz. O Diário considera os meninos, que 

apedrejaram o alemão, heróis e afirma terem sido eles alunos de Koseritz e, por isso, o 

teriam atacado. O fato foi considerado uma “brincadeira de crianças, em represália ao 

infame proceder daquela para com os seus alunos”, brincadeira essa que “deu no 

gosto de toda a população na cidade do Rio Grande” (DIÁRIO DO RIO GRANDE, 23 dez. 

1863, p. 1). 

Aspecto interessante é que, no dia 19 de novembro, o jornal O Comercial 

denuncia que Koseritz haveria fugido um dia antes do julgamento do processo, 

anteriormente, então, às notícias de sua presença em local público e do ataque. Teria 

o alemão fugido e depois retornado, retardando assim o julgamento? Vejamos as 

palavras do periódico: 

 

Ontem raspou-se no vapor Mauá, com destino a Pelotas e de lá quem 
sabe para onde, o – ANTROPÓFAGO Carlos de Koseritz. 
Assustado com o processo, para o qual devia ser ontem notificado, o 
homem perdeu de todo a cabeça, e foi se, deixando intensa saudade. 
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É provável que não mais volte; no entanto, não tendo produzido 
nenhum efeito a justificação do mesmo ANTROPÓFAGO junto da 
diretoria geral da instrução pública, ficou o homem desapontado e 
fugiu, deixando ainda suspenso o juízo do público, a quem tanto 
pediu para acreditar em sua inocência. 
O protetor redator, em nomine, do Eco que justifique agora, se é 
capaz, essa vergonhosa fuga do seu inocente parceiro. 
Essa fuga é a confissão mais sincera do crime. (O COMERCIAL, 19 nov. 
1863, p. 1) 

 

As “lutas locais” agravam-se e é “alvo de terríveis acusações” (CARNEIRO, 1959, 

p. 19), como a acusação de que transgredir a juventude em seu colégio o Ateneu Rio-

Grandense e, talvez por isso, parte para Porto Alegre, em 1864, assumindo a direção 

da folha alemã Deutsche Zeitung, em 2 de julho do mesmo ano (OBERACKER JR., 1961, 

p. 25). 

O período em que Koseritz viveu em Porto Alegre não será detalhado aqui, pois 

os passos de Koseritz, bem como as causas defendidas, seja como jornalista, seja como 

deputado, são conhecidas; as biografias e os estudos desse período de sua vida são 

fartos em detalhes e só cabe aqui, a guisa de recapitulação, citarmos alguns aspectos 

gerais. 

Em Porto Alegre, Koseritz consolida-se como jornalista, é eleito deputado 

provincial, trava a luta a favor dos imigrantes e, além disso, o seu trabalho na Gazeta 

de Porto Alegre, a partir de 1879, faz tanto sucesso que coloca o alemão “entre os 

primeiros jornalistas de todo o país”, pois “a Gazeta era lida em todo o Império” e “o 

próprio Imperador passava-lhe a vista regularmente” (OBERACKER JR., 1961, p. 30)22. 

Como diz Oberacker Jr. (1961), “é indiscutível que Koseritz foi o maior 

propagandista e disseminador do pensamento alemão e do patrimônio cultural alemão 

entre os brasileiros” (OBERACKER JR., 1961, p. 30). Além disso, seu papel na 

propagação do germanismo e na divulgação de teorias que, para o alemão, eram 

fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. 

Aspecto importante e, entretanto, pouco citado pelos biógrafos de Koseritz, 

consiste na sua atuação como advogado na Associação Teuta de Proteção Jurídica 

Deutscher Rechtsschutzverein, mesmo sem possuir formação acadêmica (GANS, 2004, 

                                                           
22

 Além disso, Koseritz participou, segundo Silva (2012), da direção da Revista de Estudos Livres, um 
meio de divulgação da ciência positiva no cenário luso-brasileiro, revista que contava com a direção, em 
Portugal, de Teófilo Braga e Teixeira Bastos, e Américo Brasiliense, Koseritz e Sílvio Romero, no Brasil.  
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p. 135). Além disso, é interessante salientar que, apesar das acusações que sofreu em 

Rio Grande, atua como professor, o que fica evidente em um anúncio do jornal A 

Ordem: 

Carlos de Koseritz continua a dar lições particulares de alemão, 
francês, inglês, gramática da língua vernácula, aritmética comercial, 
escrituração mercantil, matemáticas, história e geografia, tanto em 
sua casa como em casas particulares.  
Rua de Bragança n.17 esquina da Rua da Praia. 
Preços: 12 lições mensais – 12$000, 8 lições mensais -10$000. 
Reunindo mais pessoas para a mesma lição haverá abatimento 
proporcional. (A ORDEM, 22. jun.1865) 

 

Além das descrições desse período encontradas nas biografias de Carneiro e de 

Oberacker Jr., Koseritz é citado em estudos que versam sobre a colonização alemã e 

sobre a presença de um elemento teuto no Rio Grande do Sul. Jean Roche, em A 

colonização alemã e o Rio Grande do Sul (1969), considera o jornalista “a mais 

eminente personalidade dos quadros da colonização alemã no Rio Grande do Sul, até o 

fim do Império” (1969, p. 659) e, afirmando a importância da imprensa de língua 

alemã, ressalta que ela “compôs o quadro do germanismo no Rio Grande do Sul. 

Haensel, Bartholomay e Koseritz foram os três primeiros deputados teuto-brasileiros à 

Assembleia Provincial” (1969, p. 661). 

Magda Gans, em Presença teuta em Porto Alegre no século XIX (1850-1889), 

aborda a importância de Koseritz como um defensor dos interesses dos imigrantes 

alemães e a sua influência, através das publicações em língua alemã, nos jornais 

Deutsche Zeitung, Koseritz Deutsche Zeitung e no almanaque Koseritz Deutscher 

Volkskalender. Segundo a pesquisadora é necessário destacar “sua importância para a 

formação da identidade teuto-brasileira em meio à constelação de diferentes discursos 

que buscavam interpelar aquela comunidade” (GANS, 2004, p. 132).  

A atuação política do alemão, eleito deputado provincial em 1882, 

permanecendo na Assembleia de 1883 a 1889, é complementar a sua luta diária nas 

folhas locais em prol de seus compatriotas, porém, o seu pensamento se afasta e, por 

vezes, é contrário ao de outros importantes representantes dos colonos, desavenças 

oriundas do pensamento laico do jornalista que, se no início de sua atuação em Porto 

Alegre pregava o protestantismo, poucos anos mais tarde se exime desse debate em 

prol do racionalismo que adotava. Essas polêmicas com católicos e protestantes 
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ocasionaram “sua derrota nas eleições para a Assembleia Geral, pelo partido liberal, 

em 1881”, em virtude do “apoio dos católicos ao partido conservador, em função dos 

ataques de Koseritz à religião” (IHERING apud OBERACKER JR., 1961, p. 48, apud GANS, 

2004, p. 134). 

A mudança, porém, não apaga a ligação de Koseritz com as cidades de Rio 

Grande e Pelotas, tanto que em 1875 publica, na primeira, o romance Laura: também 

um perfil de mulher e um prefácio para a tradução das poesias de Goethe e Schiller, 

realizada pelo pelotense Bernardo Taveira Júnior, publicadas pela tipografia do jornal 

redigido pelo alemão, o Deutsche Zeitung, no qual justifica a razão de escrever a 

introdução: a amizade entre ele e Bernardo, pois é devido a ela que o “prosaico lidador 

da imprensa política, o escritor que há muito renunciou aos enlevos da poesia, vem 

apresentar ao público um livro de versos” (KOSERITZ, 1875, p. 4). E, nesse texto 

introdutório, há laivos de seu germanismo, visto que o prefaciador exalta a literatura e 

a língua alemã, critica as traduções de Goethe e Schiller para o francês e ainda afirma 

ser o idioma português o mais próprio para interpretar a poesia alemã; e, unindo o seu 

orgulho da pátria de origem ao seu intuito de contribuir para o progresso das letras da 

pátria adotiva, afirma: 

 

Tinha ardente desejo de abrir ao público brasileiro as áureas portas 
da poesia alemã. Entusiasta da literatura da grande e nobre terra em 
que nasci e fui jovem, anelava por estabelecer mais um laço entre ela 
e este esplêndido Império sul-americano em que achei uma segunda 
pátria e ao qual me ligam as profundas afeições de esposo e pai. 
 Mas, como já disse, não sei metrificar; a natureza me deu alma de 
poeta, mas não me deu talento de forma.  (KOSERITZ, 1875, p. 5) 

 

Essa ligação também está presente numa crítica que escreveu, em 1881, à obra 

da poetisa Clarinda Siqueira, publicada em uma espécie de posfácio às suas Poesias 

(1881), reunidas e publicadas postumamente. O alemão acentua a relação de 

intimidade que teve com a poetisa, como podemos perceber pela dedicatória de sua 

novela Um drama no mar a Clarinda, uma vez que ela era amiga íntima de sua mulher 

e, além disso, ressalta que acompanhou a amiga durante muitos anos “em todas as 

suas produções, em todos os seus trabalhos, em seus imensos sofrimentos” (KOSERITZ, 

1881, p. 133).  Tratando de dados biográficos de Clarinda, afirma que: 



47 
 

 

Quem não conheceu Clarinda da Costa Siqueira, não pode formar 
ideia das virtudes daquela alma, dos tesouros de bondade que 
encerrava aquele grande coração, dos lampejos dessa inteligência 
dileta, que abrangia não vulgar saber, numa época em que entre nós 
era ainda negligenciada a educação da mulher (KOSERITZ, 1881, p. 
133). 
 

Devido às condições financeiras da família Passos, que adotou Clarinda, a 

mesma não pôde desfrutar de uma educação literária apurada; entretanto, as 

matronas da família deram-lhe “a educação do coração, que vale mais que outra” 

(KOSERITZ, 1881, p. 133). O coração, o espírito criativo e a alma magnânima em 

conjunto “com uma maravilhosa intuição do belo e com uma inexcedível sede do 

saber” fizeram-na ser poeta e “houvera ela recebido uma boa educação literária e 

artística, a teríamos visto fulgurar no horizonte brasileiro como estrela de primeira 

ordem” (KOSERITZ, 1881, p. 134). 

O alemão, nesse escrito, diferentemente da postura racionalista que já adotava 

no período, relaciona dois aspectos distintos: a educação que poderia ter feito de 

Clarinda uma poetisa de melhores realizações e o espírito, a alma de poeta, que a 

fizeram dedicar-se às letras. A ideia de gênio, típica do Romantismo, está presente em 

seu juízo “Clarinda era poetisa às deveras, como só o são os iluminados pela centelha 

do gênio” (KOSERITZ, 1881, p. 137), e essas considerações estão em paralelo a um 

pensamento de fundo mais racionalista, pois a obra de arte literária, de qualidade, é 

vista, por ele, como consequência de uma educação literária. 

Koseritz arrola dados biográficos da poetisa – orfandade, casamento, trabalho –

e destaca o sofrimento pelo qual passou, caracterizando-a como uma mártir, e em 

linguagem semelhante a que utilizou, em 1862, na novela Um drama no mar, como 

veremos na sequência, convida o leitor para que “corramos um véu sobre esses 

sofrimentos íntimos; o que dela nos resta são os frutos do seu talento, que hoje vão 

ser arrancados ao pó do esquecimento” (KOSERITZ, 1881, p. 136). Destaca ainda 

considerações sobre a poesia e sobre os estudos da autora: 

 

A poesia lhe brotava dos lábios; improvisava com extraordinária 
facilidade e à medida que seu horizonte intelectual ia alargando-se, 
crescia a sua profunda concepção poética. Atirando-se ao estudo da 
gramática, completou seus conhecimentos da língua pátria e 
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apossou-se de toda a literatura clássica do idioma português; todos 
os escritores e, sobretudo, todos os poetas portugueses e brasileiros 
lhe eram familiares. Mas não lhe bastava isso: queria também 
conhecer as belezas da poesia francesa; a época era de Hugo e 
Lamartine. E Clarinda aprendeu francês com tal perfeição, que o 
escrevia com toda a facilidade e sem erros, como provam as linhas 
que dela possuo num antigo álbum daquela época. (KOSERITZ, 1881, 
p. 135) 

 

Koseritz não crítica a influência da cultura francesa na poesia de Clarinda, como 

faz em seus escritos jornalísticos, tratando a poesia nesse idioma como “tesouro”, 

talvez porque sua crítica fosse ao afrancesamento da cultura brasileira e não à sua 

arte. O relato que descrevemos foca-se mais nos dados biográficos de Clarinda 

Siqueira, devido à proximidade entre a poetisa e o alemão, a poesia é destacada, mas 

atrelada ao conceito de gênio, de inspiração, sem uma crítica literária da sua obra, pois 

as considerações do amigo são uma homenagem à pelotense, em virtude de sua 

morte, e destacam principalmente a sua alma bondosa, o seu espírito e afirmam a 

importância de retirar do esquecimento e de trazer à luz, para o Brasil, a sua poesia. 

O alemão permanece em Porto Alegre até a sua morte, em 30 de maio de 

189023. Koseritz, em meio à iminência da proclamação da república, por ser um 

monarquista convicto, por ser diretor de um periódico liberal e por ser um mentor 

intelectual de brasileiros e alemães encontrava-se em constante risco de ser preso e 

expulso do país. Não obstante, caracteriza-se como um crítico feroz do positivismo, 

visto que, como nos diz Magda Gans, “suas críticas em plena época de ascensão dos 

republicanos positivistas, custaram-lhe a perseguição, fatal, pelo novo regime em 

1890” (GANS, 2004, p. 139). 

Consciente do perigo que corria e sabendo que seus esforços contra o fato 

eram inúteis, o jornalista retirou-se para Pedras Brancas. Lá, em 14 de maio, “por 

instigação de seus opositores republicanos, foi preso sem motivo algum plausível, e 

conservado em custódia, em permanente perigo de vida, durante oito dias” 

(OBERACKER JR., 1961, p. 30), sendo liberado depois de alguns dias, após inúmeros 

protestos de amigos e, talvez pelos transtornos que sofreu, é acometido por um 

                                                           
23

 Harry Rodrigues Bellomo (1999) classifica Koseritz como conde sem, no entanto, referir-se à fonte 
utilizada. Não encontramos nenhuma informação a esse título nas biografias a respeito do alemão e nos 
dados consultados. 
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ataque cardíaco. Damasceno Vieira escreve o seguinte texto em virtude do 

falecimento de Koseritz publicado no Anuário da Província do Rio Grande do Sul: 

 

A CARLOS VON KOSERITZ 
(Por ocasião do seu enterramento) 
 
Vejo ainda altear-se o belo porte 
Do grande lutador! Fronte elevada, 
Pela luz do talento aureolada 
A cismar do Brasil qual seja a sorte! 
 
Transpira a consciência imaculada 
O vulto varonil, sereno e forte! 
Retempera-se a luta; mas a morte 
Vem dar tréguas às lidas da jornada! 
 
Tu, que a palma dos mártires tivestes, 
Descansa em paz, a sombra do cipreste, 
Onde a chama da vida não se expande! 
 
Junto aos teus, sobre a terra muda e fria, 
A comprimir soluços de agonia, 
Ajoelha-se a imagem do Rio Grande! 
 

DAMASCENO VIEIRA. 
Porto Alegre, 30 de maio de 1890. (VIEIRA, 1890, p. 182) 

 

Koseritz continuou sendo uma figura representativa dos imigrantes alemães do 

século XIX após a sua morte, bem como permaneceu sendo considerado um grande 

intelectual do período, como fica evidente na tese defendida por Ferdinand Schröder, 

em Berlim, em 1931, traduzida em 2003 para o português. A sua importância justifica-

se, não apenas pelas duas biografias que datam da metade do século XX, mas também 

pelo grande número de republicações de textos seus: no Almanaque literário, de 1901, 

encontramos uma biografia de José de Oliveira Bueno escrita por Koseritz em 1868, 

bem como localizamos, na Revista Província de São Pedro, republicações de artigos do 

alemão em 1948 e em 1957 e na coletânea mais recente de René Gertz, publicada em 

1999.  

Além disso, Koseritz é lembrado por historiadores da literatura, como 

Guilhermino Cesar (1956), e da cultura, como Jean Roche (1969) e Magda Gans (2004), 

que analisam o papel do imigrante alemão no Rio Grande do Sul, assim como, mais 

recentemente, Imgart Grützmann (2007) que analisa o papel do intelectual alemão no 
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estado. Outro fato que corrobora a fama pós-morte de Koseritz é a utilização de sua 

figura como personagem de ficção em romances históricos como O tempo e o Vento, 

de Érico Veríssimo e Videiras de cristal, de Luis Antonio de Assis Brasil e ainda em obra 

recente, publicada em 2010, D. Pedro II e o jornalista Koseritz, de Regina Gonçalves e 

Regis L. A. Rosa.  
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2.2. A BIBLIOGRAFIA RECONHECIDA: OS ESCRITOS FILOSÓFICOS DE KOSERITZ 

 

Quando se fala em bibliografia reconhecida acerca de Koseritz, pode-se pensar, 

primeiramente, nos escritos jornalísticos, principalmente os que abordam a 

problemática da colonização alemã. Os escritos filosóficos, que intitulamos de 

“bibliografia reconhecida”, têm sido apenas citados por críticos e historiadores, sem 

merecerem uma análise mais detalhada. Neste ponto desta análise, proporemos uma 

leitura desses textos, na tentativa de tentar aproximá-los das narrativas ficcionais, pois 

ambos apresentam o intento de colaboração para o desenvolvimento do país, 

contribuindo para instrução da população, para divulgação das teorias em voga na 

Europa e ainda para a formação de uma literatura nacional. 

Manteremos a ordem cronológica e, por isso, iniciaremos com o Resumo de 

economia nacional (1870), texto no qual Koseritz tenciona demonstrar as leis que 

regulamentam o desenvolvimento da natureza, leis essas que condicionam o 

progresso das nações e, com isso, vemos o intuito de contribuir para o progresso do 

Brasil, ainda quando seu autor residia nas cidades de Rio Grande e Pelotas, como fica 

evidente no prefácio intitulado “Ao leitor”, que abre a obra: 

 

O presente livro é um mero ensaio sem a menor pretensão à 
originalidade (...) não é mais que uma compilação das principais 
regras da economia nacional, e seu único mérito consiste na 
conscienciosidade com que tratei de aproveitar e adaptar ao estado 
atual do Brasil, as lições dos grandes mestres da ciência (...), resolvi a 
sua publicação em forma de livro, contribuindo também para essa 
minha resolução a lacuna em que nossa já tão rica literatura nacional 
causa a falta de obras sobre este assunto, que mais que nenhum 
outro deve prender a atenção de nações que ainda se acham no 
primeiro estádio do seu desenvolvimento. Quis por minha vez e na 
estrita órbita de minhas forças, contribuir para o progresso de 
minha pátria adotiva... (KOSERITZ, 1870, p. 5, grifos nossos) 
 

O autor fala da lei orgânica dos contrastes que, através de forças compostas 

pelo dualismo, regulam a sociedade e apresenta uma dualidade entre o trabalho, que 

satisfaz as necessidades, e o gozo, que não é possível sem o trabalho, porque um 

condiciona o outro. O alemão critica a burguesia, que não trabalha, pois ela contraria a 

lei suprema da natureza que é o trabalho, sendo em virtude de seu ócio que é gerada a 
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escravidão, essa “maldição de todas as épocas” (KOSERITZ, 1870, p. 9). E em seguida 

expõe a sua missão: 

 

Esclarecer o povo sobre os dogmas dessa ciência, que é quase uma 
religião, deve ser o maior empenho da imprensa; vamos tratar de 
expor neste trabalho os frutos de nossos estudos a respeito, fazendo 
aplicação das recentes conquistas desta ciência eclética ao estado 
atual do nosso país. (KOSERITZ, 1870, p.11, grifos nossos) 
 

Koseritz aborda sobre a lei do trabalho como o evangelho do mundo material e, 

para tratar dela, utiliza os pressupostos do liberal Adam Smith (1723-1790), um dos 

representantes da economia política clássica, que foi um dos elaboradores da teoria do 

valor-trabalho, ou seja, o valor de uma mercadoria equivale ao trabalho socialmente 

necessário para produzi-la.  

Em Pesquisa sobre a natureza e as causas da riqueza das nações (1776), Smith 

sustenta três teses que serão utilizadas no texto de Koseritz: 1) só é produtivo o 

trabalho manual, que cria bens materiais que têm valor objetivo de troca; 2) os 

cientistas, os políticos, os governantes, os professores, em suma, todos os produtores 

de bens imateriais, contribuem apenas indiretamente para a formação da riqueza 

nacional, razão pela qual a riqueza de uma nação será tanto maior quanto menor for o 

mundo dos ociosos; 3) alcança-se o ápice da sabedoria quando o Estado, deixando 

cada indivíduo livre para alcançar o máximo bem-estar pessoal, assegurar 

automaticamente o máximo bem-estar a todos os indivíduos (REALE; ANTISERI, 2005, 

p. 302). 

Um dos motivos que o alemão atribui ao atraso do Brasil em relação a outros 

países, e que é uma das características que fazem os alemães superiores, é relacionado 

à segunda tese, pois, para Koseritz, os aristocratas vivem no ócio, sem trabalhar, 

destinando todo o trabalho aos escravos, vivendo apenas do gozo que é somente o 

complemento do trabalho; o gozo “destrói todas as faculdades físicas e morais, 

desmoraliza e aniquila” e é consequência de sua influência desmoralizadora que surge 

“a triste partilha da escravidão, dessa maldição de todas as épocas” (KOSERITZ, 1870, 

p. 9), percebendo-se aí um intuito abolicionista24. 

                                                           
24

 Apesar de ser favorável à abolição da escravatura, por essa ir de encontro ao seu intuito de progresso 
para uma nação em desenvolvimento como o Brasil, vemos em seus textos filosóficos a influência do 
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Koseritz faz um mapeamento de alguns sistemas econômicos ao longo de seu 

estudo: trata da economia dos gregos e dos romanos, e dos aspectos econômicos da 

Idade Média, até chegar ao que denomina sistema colonial e mercantil, nos quais 

aborda os “tempos modernos” (KOSERITZ, 1870, p. 35). E, nesse ponto, vemos uma 

breve aparição do germanismo posterior: 

 

Verdade é que a Alemanha pelo outro lado inventara a pólvora e a 
arte de imprimir, com o que deu golpes mortais no feudalismo e no 
obscurantismo, ao passo que a Reforma, secularizando muitos 
milhares de monges, frades e freiras, exercia uma influência muito 
profunda sobre o trabalho livre e imprimia ao movimento econômico 
uma nova direção social-política. (KOSERITZ, 1870, p. 46)  
 

Para o autor, cada região brasileira deve valer-se das condições climáticas e das 

características regionais próprias, tanto na indústria quanto na agricultura, pois a 

produção de cada região deve regular-se pelas circunstâncias do capital, da mão de 

obra e das forças da natureza existentes. Além disso, prega que o governo imperial 

deveria abolir o protecionismo em relação a produtos e à matéria-prima estrangeira, já 

que as indústrias gastavam o dobro para produzir produtos que comprariam por um 

preço inferior se importassem de outros países. 

Koseritz traça um programa político-econômico no qual defende a diminuição 

de impostos que, segundo ele, inviabilizam o desenvolvimento do país, incentivando o 

crescimento das fábricas e a adoção de meios tecnológicos para a aceleração da 

produção, pois com uma produção maior de valores pelo trabalho nacional, maior 

seria a acumulação de capital. Além disso, traça um panorama das principais teorias de 

autores importantes para o seu estudo como, por exemplo, Adam Smith e explica 

conceitos econômicos: capital, valor, preço, dinheiro, salário do trabalho, lucro, 

propriedade. 

O autor assimila o movimento da economia à lei do progresso humano, pois o 

desenvolvimento de um deriva o crescimento do outro, sendo o progresso uma 

espécie de verdade, à qual a existência humana tem de chegar: 

 

                                                                                                                                                                          
determinismo que faz com que haja alguns posicionamentos, julgando os escravos e os negros como 
raças inferiores. 
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Uma das disposições mais engenhosas da natureza é que a 
humanidade de alguma maneira forma uma só família imensa, 
harmonicamente articulada, na qual os esforços dos indivíduos 
aproveitam a totalidade; na qual finalmente uma geração, firmando-
se nos ombros da outra, e robustecida pelas experiências dela, dá 
sempre passo mais para o ideal de perfectibilidade. (...) Todos se 
dirigem, ainda que por caminhos diversos, a um só e grande alvo; 
este alvo é a – VERDADE –, porque progresso não é mais que o 
conhecimento aperfeiçoado da índole e da essência das coisas, – isto 
é a verdade –; e a verdade é sempre simples e despida de atavios. 
(KOSERITZ, 1870, p. 263-264) 
 

Quando discorre sobre o desenvolvimento do espírito econômico, que gera o 

acúmulo de capital, Koseritz aproveita para tecer críticas aos brasileiros e, com laivos 

de germanismo, aborda a suposta superioridade da raça germânica que “entre nós 

tem provado os ensaios de colonização, baseia-se exclusivamente sobre o trabalho”, 

característica desse elemento nacional que “substituiu os gregos e os romanos no 

domínio do mundo” (KOSERITZ, 1870, p. 275). 

Koseritz trata também do problema da concorrência e, para isso, baseia-se nas 

palavras do positivista inglês Stuart Mill (1806-1873), pregando a livre concorrência 

entre os produtores e entre os proprietários de estabelecimentos, o que acarretaria 

uma baixa no preço dos produtos e, em virtude disso, traria melhorias para a 

população. Segundo o autor, era necessário um livre movimento econômico que 

abalaria a rotina e que tornaria possível o Brasil livrar-se das amarras do passado 

colonial. 

Outro aspecto importante no texto é a escolha das profissões, o que se 

constitui em algo essencial para um país em desenvolvimento, pois, devido à 

necessidade de mão de obra, os trabalhadores não podem migrar de uma profissão a 

outra como ocorre no Velho Mundo (KOSERITZ, 1870, p. 356). E ainda mais 

fundamental, para o autor, é a questão da educação que é um dos meios de o país 

obter o progresso, porém, novamente a exaltação da pátria de origem aparece quando 

expõe que a sua instrução “é melhor e mais divulgada nas massas do que noutro 

qualquer país” (KOSERITZ, 1870, 405).  

No Brasil, assim como na Prússia, o ensino deveria ser público, gratuito e 

obrigatório, mas a par dele deveria haver liberdade para o ensino particular. O 

programa educacional que traça estende-se também à cultura, pois “o 
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estabelecimento de academias, de museus, bibliotecas etc. é também inegável 

competência do Estado e da maior importância para o progresso das nações” 

(KOSERITZ, 1870, p. 406). 

Esse escrito remete a uma série de textos intitulada “Sobre instrução”, 

publicada por Koseritz em 1862, no jornal Eco do Sul. Esses textos traçam um 

programa para o ensino no país, em que o autor – posicionando-se como professor – 

busca contribuir para melhorias no ensino, apresentando a educação como ponto 

fundamental para o desenvolvimento econômico e como um meio de transformação 

da juventude, pois o programa de instrução que apresenta no jornal visa à preparação 

dos alunos para as academias do Império e para os exames das universidades da 

Europa. O autor ainda escreveu, anos antes, o Resumo de história universal, para servir 

como uma espécie de livro didático para seus alunos. 

René Gertz (1999) compilou uma série de artigos e conferências sem, no 

entanto, realizar um estudo sobre esses textos, pois seu intuito era torná-los acessíveis 

ao grande público, os quais serão analisados na sequência da presente dissertação. 

Em Roma perante o século25 (1871), Koseritz critica ferozmente a alta cúpula do 

Clero (papas, bispos e, principalmente, os jesuítas). No entanto, mantém um 

posicionamento católico, desaprovando apenas os executores do poder na Igreja e não 

a instituição e o evangelho. Ao abordar a forma como os jesuítas pregavam aos índios, 

por exemplo, manifesta-se nos seguintes termos: 

 

Os dogmas do amor ao próximo, da igualdade dos direitos perante 
Deus, da irmandade de todas as criaturas humanas, do Deus que é 
todo amor e que morreu para resgatar nossos pecados – esses 
dogmas tão nobres e tão eloquentes em sua austera simplicidade, 
não eram revelados aos convertidos, a quem podiam ensinar coisas 
que convinha ignorarem, além de sujeitarem-se melhor à escravidão 
que à sombra da Cruz de Gólgota lhes era imposta, pela mundana 
ambição desses sacrílegos sacerdotes, que, para satisfazerem os seus 
fins de domínio e de cobiça, não hesitavam em revestir a religião de 
formas carnavalescas. (KOSERITZ, 1871, apud GERTZ, 1999, p. 150) 
 

                                                           
25

 O jornal Correio do Povo, de 18 de fevereiro de 2013, publicou uma cronologia desse dia em outros 
anos, no qual consta a seguinte informação: “1872: Nas diversas igrejas da Capital é lida a pastoral do 
bispo dom Sebastião, excomungando o livro do escritor Carlos von Koseritz – Roma perante o século –, 
por ser ‘um livro ímpio, herético, imoral, escandaloso e perniciosíssimo’". 
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No artigo, o jornalista expõe que os jesuítas valiam-se dos índios como soldados 

de guerras, treinando-os para defender as colônias e posiciona-se, também, contra os 

papas, que alteram o sentido do Evangelho, por julgarem-se príncipes seculares e 

onipotentes e, por isso, são marcados pela ambição do ouro e do poder. Outro aspecto 

importante no texto é a defesa da liberdade religiosa, “a rainha do século” (KOSERITZ, 

1871, apud GERTZ, 1999, p. 159), pela qual tanto ansiavam os imigrantes alemães, e o 

casamento civil, uma das lutas do jornalista em prol de seus conterrâneos, e com isso 

critica novamente o Brasil em seu atraso, pois os jesuítas encontram “agasalho”: 

 

Neste Brasil que ilesas ainda conserva as tradições do passado, que 
não conhece liberdade em matéria de religião, cujo governo repele o 
casamento civil; neste Brasil que ainda mantém conventos e 
mosteiros e presta franco agasalho aos jesuítas, confiando-lhes a 
direção do ensino público em províncias inteiras. (KOSERITZ, 1871, 
apud GERTZ, 1999, p. 156) 
 
 

Cabe lembrar que um dos problemas encontrados pelos imigrantes alemães era 

ligado ao ensino, pois eles tencionavam preservar as suas tradições através do ensino 

do idioma alemão, o que se tornava difícil, em virtude de ser o ensino um encargo dos 

jesuítas nas províncias. Com isso, observa-se que, nesse artigo, Koseritz apresenta um 

duplo intuito: defender interesses dos imigrados, luta que manteve em sua carreira 

jornalística e política, e pregar contra os jesuítas que constituíam parte da herança do 

passado colonial do país, com o dever de alertar a população de que ainda há pessoas, 

inclusive representantes políticos, que fazem apologia a essa sociedade religiosa. 

Ao final do artigo, em um parêntese, justificando alguma crítica devido à 

suposta incoerência de seu “cristianismo”, Koseritz dá um esclarecimento, mostrando 

que se utilizou do Evangelho e do conceito de revelação divina apenas como uma 

hipótese para demonstrar ao público brasileiro, católico em sua maioria, a falsidade 

dos princípios jesuíticos. E acrescenta que: 

 

se tivéssemos feito o contrário e declarado desde o início que todo o 
mito bíblico e cristão só tem valor histórico-cultural para nós, os 
nossos artigos teriam provocado desde o início indignação entre 
espíritos bitolados e nós provavelmente não teríamos alcançado 
nosso objetivo de fazer campanha contra os jesuítas. (KOSERITZ, 
1871, apud GERTZ, 1999, p. 164) 
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A citação exposta indica que Koseritz talvez tenha escrito o texto indo contra as 

suas crenças filosóficas, a fim de ser lido por um maior número de pessoas e, assim, 

alertá-las dos malefícios que os jesuítas traziam para a sociedade e para o país, 

evidenciando mais uma vez a importância da missão que assumia: ser um guia para os 

leitores da província gaúcha. Além disso, o autor critica as famílias alemãs que 

entregam o ensino de seus filhos aos padres, o que faz com que as crianças sejam 

educadas em um “fanatismo cego e no ódio da pátria de seus pais” (KOSERITZ, 1871, 

apud GERTZ, 1999, p. 166). Como se vê, nesse texto, era dupla a missão do teuto-

brasileiro. 

Em Bosquejos etnológicos (1884), Koseritz aborda, primeiramente, o que 

denomina “subsídios etnológicos”, ou seja, os artefatos – enfeites e ornamentos – dos 

“selvagens” que viviam no Rio Grande do Sul. Sobre essa coletânea de artigos, 

Oberacker Jr. afirma que o alemão: 

 

preocupava-se, estimulado pelo evolucionismo darwinista, em 
seguida com a paleontologia e etnologia gaúchas, escrevendo muitos 
artigos a respeito destes assuntos posteriormente reunidos, em 
parte, no livro Bosquejos etnológicos (Porto Alegre, 1884). Graças a 
estes estudos Koseritz chegou a ser considerado até como precursor 
destas ciências em terra rio-grandense. Reuniu também valiosas 
coleções paleontológicas e etnológicas, parte das quais se conserva 
no Museu Paulista, em São Paulo. (OBERACKER JR., 1959, p. 27) 

 

Koseritz, nesses estudos, mostra a ligação com a Escola de Recife, em seu 

intuito de compilação e estudo crítico das coisas brasileiras, e o vínculo ao germanismo 

justifica a “Exposição teuto-brasileira” organizada pelo jornalista, com duração de 

quatro meses, entre 1881 e 1882, uma vez que ele era representante da organização 

alemã “Centralverein für Handelsgeographie”. O evento, porém, aumentou a 

divergência entre Koseritz e Ter Brueggen, presidente do Conselho Fiscal e financiador 

da folha Deutsche Zeitung (OBERACKER JR., 1959, p. 27). 

A amostra dispunha do apoio moral e financeiro do Governo Provincial e, por 

isso, o cônsul honorário alemão Ter Brueggen deveria fomentá-la ou, pelo menos, 

assumir uma postura neutra. No entanto, o cônsul manifestou sua insatisfação perante 

o prestígio de seu compatriota e combateu a exposição: 
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por todos os meios imagináveis, como um certame malogrado, 
mesmo quando dele ainda participavam 1.000 expositores brasileiros 
e 261 firmas alemãs, e era visitada por 25.000 frequentadores. Para a 
cobertura do “déficit” foi organizada uma tômbola, e, quando se 
realizava a distribuição dos prêmios, foi promovido, por elementos 
assalariados e instigados, um tumulto da populaça, sendo toda a 
exposição consumida pelas chamas, incendiando-se, entre outras, 
valiosa coleção etnográfica de Koseritz, que se destinava ao Museu 
Etnográfico de Berlim. (OBERACKER JR., 1959, p. 28) 
 

Nas primeiras páginas do Bosquejos etnológicos, Koseritz escreve sobre o 

acervo perdido no incêndio da exposição, descrevendo peças raras que pertenciam à 

sua coleção. O autor não estabelece nenhuma polêmica, não cita o nome do cônsul, 

apenas descreve os artefatos para que, pelo menos, haja um registro escrito de sua 

existência, um esboço, como o título dos artigos já aponta. 

Koseritz descreve os objetos de uso dos selvagens que ainda viviam nas matas 

da província no século XIX, sendo eles “atrasados” porque “desconhecem 

completamente o uso de roupas, com exceção de um ou outro cobertor de lã, que 

roubam nas casas assaltadas” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 95). O autor julga 

pejorativamente os indígenas como inferiores e como aproveitadores, ao contrário, 

por exemplo, do que escreve anos antes em Roma perante o século (1871), em que, de 

certa forma defende os índios, julgando-os como seres manipulados pelos maléficos 

jesuítas, indo de encontro também à postura do índio edificada pelos românticos e 

nacionalistas: 

 

Todos os outros objetos que por ventura se encontrarem em mão de 
bugres nossos são roubados nas sortidas que têm feito. Sua indústria 
própria é absolutamente primitiva e todos esses trabalhos perfeitos e 
cheios de gosto, que fazem os indígenas do Amazonas e de que dava 
a ideia perfeita a bela coleção do Sr. João F. Breyer, que também se 
perdeu no incêndio da Exposição, são absolutamente desconhecidos 
dos nossos indígenas.  (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 96) 

 

A citação esclarece que a visão pejorativa do indígena não se estende a todos 

os primitivos do país, pois são os índios que vivem no Rio Grande do Sul que, para ele, 

eram atrasados, não só em comparação com o elemento branco, mas em comparação 

com os próprios indígenas do norte do Brasil. E, valendo-se de aspectos do meio, 
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afirma que é oriunda das intempéries do tempo a pobreza de nossos nativos que 

travam uma forte luta pela existência, o que não lhes permite “entregar-se a gozos e a 

trabalhos de luxo” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 97). Nessa descrição, vemos 

laivos de evolucionismo, principalmente, nos preceitos de raça e meio difundidos na 

análise. 

Após a abordagem do modo de vida dos indígenas na província, Koseritz 

retoma a problemática da exposição e do acervo incendiado. Inicia esclarecendo que a 

série de artigos não tem um intuito científico, visando apenas “reunir os dados 

principais sobre os usos e costumes dos primitivos habitantes dessa região e indicar os 

problemas mais salientes que lhes são relativos” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, 

p. 97). 

Como se vê, o intuito de contribuir para o conhecimento da província está 

presente e Koseritz ainda aponta para a importância da conservação de artefatos 

encontrados, instruindo o povo através da imprensa diária, que foi onde os seus 

artigos foram primeiramente publicados. O autor refere-se a algumas coleções desses 

“tesouros para a ciência” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 97), destacando a 

realizada por ele, a coleção reunida pelo Partenon Literário, a coleção do Sr. Dr. 

Hermann von Ihering, doada ao Museu Nacional e a do Sr. João Schroeder, que lhe foi 

cedida para a sua nova coleção. 

O artigo intitulado O crânio de Cidreira, que integra os Bosquejos etnológicos, 

versa sobre um crânio encontrado por Luiz Bauer, que fora destruído em viagem, e 

posteriormente reconstruído. Koseritz, imbuído na Teoria da Evolução e do 

posicionamento do positivista italiano Cesar Lombroso (1836 – 1909), em suas 

reflexões sobre a criminologia26 e comparando esse crânio aos descritos por Thomas 

Huxley (1825-1895), conclui que há “inferioridade intelectual e maior bestialidade das 

raças pré-históricas do sul em comparação às do norte do Brasil”, porque “nela estão 

mais pronunciadas as qualidades bestiais do que nos crânios achados nos sambaquis 

de Santa Catarina e do Paraná” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 102). 

                                                           
26

 Cesar Lombroso compõe um grupo de positivistas italianos que visavam relacionar a filosofia com o 
desenvolvimento das teorias científicas. Os estudos do autor são baseados nas teorias de Darwin, 
Lamarck, principalmente “O homem delinquente”, publicado em 1876, no qual retrata o criminoso e o 
crime, como consequentes da hereditariedade, uma vez que o crime é, para ele, consequência da 
organização física e moral do delituoso.  
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Sílvio Romero, na História da literatura brasileira, escreve sobre a coleção de 

Koseritz, afirmando que “achados destes poder-se-ão repetir quando estudos vastos 

forem iniciados, e então as pedras lascadas hão de aparecer, ao lado do homem 

contemporâneo do megatério” e sobre o autor “Carlos de Koseritz, meu bom e 

saudoso amigo, em seus Subsídios etnológicos, descreve muitos objetos de pedras 

lascadas pertencentes à sua coleção americana” (ROMERO, 2013, p. 25). 

Apesar de Koseritz não falar do folclore em seus artigos, cabe salientar a sua 

contribuição para o resgate da tradição de poesia oral do Rio Grande do Sul e de seu 

trabalho em conjunto com Sílvio Romero, pois o historiador afirma que “em 1879 

encomendamos a nosso grande e saudoso amigo Carlos de Koseritz, fazer estudo e 

colheita da poesia popular rio-grandense para incluir na coleção dos Cantos Populares 

do Brasil que andávamos preparando” (ROMERO, 2013, p. 55), a maioria delas 

versando sobre a Revolução Farroupilha. 

Em A terra e o homem à luz da moderna ciência (1884), a mais filosófica 

publicação de Koseritz, há a exposição do que considera os dois erros da humanidade: 

o erro geocêntrico e o erro antropocêntrico, equívocos que o autor pretende retificar 

através de ensinamentos filosóficos, mantendo o intuito de contribuir para o 

desenvolvimento da pátria adotiva, como já verificamos nos artigos anteriormente 

analisados, o que fica evidente nas primeiras linhas do artigo: 

 

Não ignoro que a tarefa que hoje enceto é superior às minhas forças 
e que vou acender as iras de muitos (...). Mas, senhores, entendo que 
o homem deve sempre ter a coragem de suas convicções e que o 
valente Eppur si muove! de Galilei deve servir de regra a todos 
aqueles que podem contribuir, ainda que em ínfima escala, para o 
grande triunfo da VERDADE sobre as trevas da superstição (...).  
(KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 19) 
 

O autor contesta o evangelho e a crença em um Deus onipotente e onipresente 

que, segundo a Bíblia, teria criado o universo e o homem, crença essa que, para ele, 

era oriunda de uma época em que a curta inteligência humana atribuía a um ente 

supremo os benefícios e os malefícios que os fenômenos da natureza lhe causavam. 

Segundo Koseritz, o Deus é antropomorfizado pelo homem que o dota de 

características humanas, tais como: bondade, maldade, piedade, generosidade. 
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A concordância com os mitos religiosos, que passou de uma geração a outra, 

induziu a “inteligência humana ao colossal erro de considerar INATA a ideia da 

existência de um Deus pessoal”, a religião é, para o alemão, a “consequência natural 

do sentimento de dependência de forças superiores e não domináveis” (KOSERITZ, 

1884, apud GERTZ, 1999, p. 22), pois substitui a vida intelectual, a moral, a ciência, a 

arte e a poesia, e cada povo, em seu tempo, cria o seu ideal religioso à semelhança de 

sua existência. Sua conferência tem como objetivo “mostrar o absurdo do mito bíblico 

da criação e provar ao ilustre auditório que o mundo em sua forma atual não foi 

criado, mas é simplesmente fruto da evolução da matéria” (KOSERITZ, 1884, apud 

GERTZ, 1999, p. 24). 

Assim, o primeiro equívoco que Koseritz aponta é o erro geocêntrico, que 

considera a Terra como o centro do universo, ideia que sucumbiu aos estudos de 

Copérnico, Galileu e Newton. A partir de então, evidencia-se o cunho didático da 

conferência, pois o orador principia a narrar e a explicar – através da morfologia 

orgânica, da biologia, da paleontologia, da geologia, da física – a formação do universo. 

E, contrapondo comprovações científicas aos trechos da Bíblia, desconstrói o mito 

bíblico da criação com um acento irônico: “E Deus fez tudo isso em 24 horas, deixando, 

entretanto, todos os vestígios de um longuíssimo trabalho de transformação em 

milhões de milênios!” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 28). 

Segundo o conferencista, não há a criação como prega o mito bíblico, pois foi a 

matéria que evoluiu e causou as transformações que ocorreram ao longo dos séculos, 

ideias essas vinculadas ao pensamento do alemão Ernst Haeckel (1834-1919), um dos 

representantes do positivismo materialista na Alemanha e do monismo materialista, 

com teses baseadas no dualismo entre matéria e espírito em uma luta contra as 

metafísicas da transcendência, pois onde “começa a fé, acaba a ciência”. Koseritz liga-

se, então, à filosofia positivista alemã que se caracterizava pela: 

 

luta contra o dualismo de matéria e espírito e contra as metafísicas 
da transcendência, luta travada em nome de outra metafísica: a 
metafísica materialista. Em essência, os monistas materialistas 
alemães pretenderam decretar o triunfo definitivo do mecanicismo 
biológico e, simultaneamente, a derrocada da concepção 
espiritualista e teleológica do homem e da natureza. (REALE; 
ANTISERI, 2005, p. 328) 
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O autor cita outro filósofo alemão, Eduard von Hartmann (1842-1906), a fim de 

esclarecer que a matéria é indestrutível e, por isso, não pode ser criada, 

posicionamento que reafirma com a citação de mais um alemão representante do 

positivismo materialista, Ludwig Büchner (1824-1899) que, em Força e matéria (1855), 

afirma que a hipótese materialista é a única vigente. Ao valer-se dos estudos de 

Haeckel e Büchner, Koseritz evidencia que está ligado ao positivismo de tendência 

dogmática que sustentava a hipótese cientificista-materialista não só como a única 

passível de proposição, mas também como a única hipótese definitiva e resolutiva de 

todo problema científico e filosófico (REALE; ANTISERI, 2005, p. 328). 

Ao desconstruir o mito bíblico, o conferencista aborda uma série de avanços 

científicos que se contrapõem à criação divina, o que ocorre, por exemplo, quando 

trata do fato de Deus ter criado as estrelas, citando o astrônomo francês Jérôme 

Lalande (1732-1807) 27 que afirma ter estudado o firmamento inteiro sem encontrar 

vestígio de Deus. O narrador irônico da história do universo faz um apelo aos seus 

ouvintes: “Senhores, apelo para vós todos: o mais crente dentre vós acreditará que a 

terra seja o centro do universo e que o sol, a lua e todos os outros astros só foram 

criados para fazer serviço de lampiões” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 30). 

E, referindo-se aos progressos da ciência no século XIX, com o intuito de provar 

a verdade do que afirma, exemplifica as teorias em que se baseia: 

 

Lamarck preestabelece os princípios da teoria da descendência e 
combate a existência das espécies; Geoffroy de Saint Hilaire discute a 
unidade da composição orgânica; Lourenço Oken defende a geração 
espontânea; Herbert Spencer, Huxley e Hooker preludiam Darwin; 
Lyell segue as teorias desse grande sábio; Haeckel imprime-lhes o 
cunho de seu gênio organizador e tira delas as últimas 
consequências. (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 33) 
 

No trecho acima, vemos os nomes de dois franceses que desenvolveram a 

teoria da evolução biológica: Lamarck (1744-1829) e Geoffroy de Saint Hilaire (1772-

                                                           
27

 Koseritz cita inúmeros autores como, por exemplo, o filósofo René Descartes (1596-1650), o físico 
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), o astrônomo e matemático Nicolau Copérnico (1473-1543), o 
astrônomo Willian Herschel (1738-1822), o naturalista Carl von Linné (1707-1778), o filósofo Immanuel 
Kant (1724-1804), o escritor Wolfgang Goethe (1749-1832), que cita também em Laura: também um 
perfil de mulher, o biólogo Thomas Henry Huxley (1825-1895) que desenvolveu as doutrinas de Darwin, 
o médico Karl Vogt (1817-1895), etc.  
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1822). Retomado posteriormente por Saint Hilaire, Lamarck sustenta, em Filosofia 

biológica (1809), que a evolução da espécie dá-se sob o estímulo do ambiente, pois o 

mesmo instrui o organismo, que se transforma e adapta-se a ele. A sua teoria é 

formulada em duas leis: a do uso e não uso dos órgãos e a da hereditariedade das 

características adquiridas, a primeira, baseando-se, em termos sintéticos, no 

desenvolvimento ou não de determinados órgãos nos animais, que ainda não 

atingiram o término de sua evolução, em relação ao seu uso; e a segunda, 

fundamentando-se do princípio de que tudo o que a natureza fez com indivíduos 

adquirissem ou perdessem por “influência das circunstâncias às quais sua raça 

encontra-se exposta e, consequentemente, por efeito, do uso predominante de tal 

órgão ou pelo seu não uso constante, conserva-o através da geração nos novos 

indivíduos que daí derivam” 28 (REALE; ANTISERI, 2005, p. 342). 

Como aponta Koseritz, Herbert Spencer (1820-1903) antecede Darwin a 

respeito da teoria da evolução, ao lançar A hipótese do desenvolvimento, em 1852. 

Para Spencer, a filosofia é a ciência dos primeiros princípios, partindo dos princípios 

mais elevados a que a ciência chegou e que são, para ele: a indestrutibilidade da 

matéria; a continuidade do movimento; a persistência da força. Esses princípios 

referem-se a todas as ciências e encontram sua unificação no princípio mais geral que 

seria o da redistribuição contínua da matéria e do movimento, e a lei dessa incessante 

mudança é a da evolução da espécie, conceitos esses que o conferencista utiliza para 

justificar a inexistência de uma criação do universo e para contestar o movimento da 

terra que caracterizam o erro geocêntrico. 

Charles Darwin (1809-1882) desenvolve a teoria evolucionista que sustentava 

que as espécies “se originam da seleção, pelo ambiente, das mais aptas entre as 

variações hereditárias existentes” (REALE; ANTISERI, 2005, p. 344), ou seja, a evolução 

poderia ser vislumbrada como uma série de adaptações, cada uma adquirida ou não 

por determinada espécie, sob a pressão do processo de seleção, por um longo período 

de tempo. Darwin ainda trata de uma origem comum para o homem e para os outros 

                                                           
28

 As teorias de Lamarck não obtiveram grande sucesso e logo foram contestadas por Georges Cuvier 
(1769-1832) que encontrou jazidas fósseis distintas e que, portanto, revelam diferentes ambientes em 
épocas diversas. O autor sustenta que em diversos momentos da história da terra tenha havido 
catástrofes, cataclismos que teriam ocasionado a morte de todos ou quase todos os organismos vivos 
em determinada região, para a qual teriam passado outras espécies, provenientes de outras regiões, 
após a destruição. 
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seres vivos, pois para ele o homem e os outros animais vertebrados receberam, como 

base, o mesmo processo geral, atravessando o mesmo estágio primitivo. Essas ideias 

foram expostas por Koseritz em sua conferência “a verdade é que o homem só se 

distingue de muitos animais pelo grau e os meios do progresso de que dispõe” 

(KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 69). 

Como se vê nas breves alusões, os filósofos citados por Koseritz e as ideias que 

são expostas na conferência estão arraigadas nos avanços em ciência e em filosofia no 

século XIX, pois esses princípios científicos são o meio utilizado para desconstruir a 

religião católica e o alemão – como um homem de letras atualizado nas correntes em 

voga na Europa – tenta transpô-las para a nova nação, a fim de instruir os brasileiros 

na luta por uma laicização do estado e da inteligência. O autor trata da teoria da 

evolução em conformidade com os resultados da investigação geológica e 

paleontológica e afirma que: 

 

Provei com dados da ciência que tudo isso é falso e creio que 
nenhum homem de bom senso deixará de reconhecer que a história 
da criação, tal como narra a Bíblia, não passa de um mito, inventado 
por gente ignorante em época de absoluto atraso intelectual. 
(KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 36) 
 

O segundo erro apontado pelo conferencista é o antropocêntrico. A abolição do 

primeiro erro remete à extinção do outro, “se a terra não é o centro do universo, como 

a fingia o mito bíblico, o homem também não é a imagem de Deus, o rei da criação, 

como no-lo apresenta a mesma Bíblia” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 53). 

Para Koseritz, o homem também é parte de um processo evolutivo que se deu no 

decorrer de milhões de anos, como demonstra a paleontologia, e desconstruindo, 

novamente, a Bíblia afirma: 

 

É o homem que fez Deus à imagem sua, dotando-o com todos os 
atributos da natureza humana, dando-lhe uma individualidade, 
revestindo-o de paixões, emprestando-lhe amor e ira; o Deus das 
religiões cristãs é um perfeito antropomorfismo e só se distingue do 
ideal da mitologia grega pelo fato de reunir numa só individualidade 
todas as virtudes e todos os ódios que os gregos emprestavam a 
diferentes deuses. (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 54) 
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Koseritz anseia demonstrar as investigações científicas que comprovam o 

desenvolvimento gradativo do gênero humano e, para isso, descreve didaticamente 

três teorias: a teoria evolutiva (monismo), para a qual em toda a natureza opera-se um 

grande processo de evolução e onde todos os fenômenos naturais são efeitos da lei 

causal da mecânica dos átomos; a teoria da descendência (transformismo), que trata 

da origem natural dos organismos e parte do princípio de que todos os organismos 

compostos descendem de organismos simples, sendo essa descendência regida pela 

adaptação e pela hereditariedade; e, por fim, a teoria da seleção (darwinismo), que 

parte do pressuposto de que as espécies orgânicas formaram-se pelo processo de 

seleção (seja ela artificial ou natural) e essas transformações dão-se através das leis de 

adaptação e de hereditariedade. 

Após as explicações das três teorias, o autor define que utilizará, em sua 

conferência, apenas as duas últimas (a de Lamarck e a de Darwin), classificando essa 

“missão” como a mais espinhosa que se impôs, pois suas palavras acarretarão muitos 

preconceitos e a explicitação das teorias pode fazer com que “a ignorância dos 

pregoeiros da superstição religiosa” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 56) volte-

se contra ele, por confundir os avanços científicos com o fantasma da descendência do 

homem das raças simianas, ou seja, dos macacos. 

Outro aspecto importante das teorias que Koseritz expõe é a seleção do mais 

forte sobre o mais fraco, pois “opera-se na natureza uma constante seleção do melhor 

e do mais apto, que cria novas raças e novas espécies”, já que “os indivíduos mais 

fracos sucumbem e realizam assim a seleção dos mais fortes e mais perfeitos” 

(KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 62). Os pontos principais das teorias são 

explicitados pelo alemão em sua conferência, que são explanadas de maneira 

descritiva e com exemplos simples que ajudam a compreensão de seu público. O 

orador relaciona, por exemplo, as ideias de Darwin, quando fala da produção de 

determinadas raças de animais, ao panorama do Rio Grande do Sul, falando do meio e 

da forma de adaptação, pois sendo diferentes as condições de criação de gado na 

região seria diferente a economia. 

O divulgador das doutrinas evolucionistas discute também a criação de 

diferentes raças através de diferentes cruzamentos, que se dão pela seleção artificial, 

ou seja, a seleção feita pelo homem e cita Darwin definindo essa seleção, porque ela 



66 
 

consiste na “capacidade de escolher diferenças quase imperceptíveis, que não 

obstante são suscetíveis de transmissão pela hereditariedade e que se propagam até 

que o resultado se torne visível para todos os observadores” (DARWIN, 1859, apud 

KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 61). 

A respeito da seleção natural, Koseritz esclarece que ela regula o 

desenvolvimento progressivo das espécies animais, que, na decorrência de milhares de 

anos, foram sofrendo inúmeras transformações. Essa lei regula também o 

desenvolvimento do homem, já que esse não é mais do que “um organismo 

aperfeiçoado pela seleção natural e sexual” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 1999, p. 65) 

que ocorreu também após milhares de milênios. Essas palavras desmistificam o mito 

da criação, onde Deus criou Adão e, posteriormente, Eva, à sua imagem e semelhança. 

Além disso, o orador questiona a existência da consciência, que é um dos 

aspectos diferenciadores do homem e dos animais, porque acredita que ela é 

resultado da educação de determinadas raças mais adiantadas, ou seja, ela não é dada 

a priori ao homem e sim desenvolvida, posicionamento que podemos vincular à teoria 

da evolução, que permeia toda a conferência. Koseritz distingue a consciência do 

medo do castigo, que é uma das formas encontradas pela Bíblia de pregar a moral e a 

ética, e assim educar a sociedade em seus preceitos, pois “ninguém poderá negar que 

cães bem educados têm movimentos de vergonha consciente” (KOSERITZ, 1884, apud 

GERTZ, 1999, p. 69), isto é, a consciência não é um aspecto distintivo do homem, nem 

o medo pode ser vinculado a ela. 

Após uma descrição minuciosa dos preceitos da adaptação e da 

hereditariedade, o alemão finaliza a sua palestra retornando ao mito bíblico e, por fim, 

afirma que: 

 

Quem aceita essa teoria, quem dispensa o criador em relação ao 
universo e aos corpos celestes, não pode subtrair-se à necessidade 
de reconhecer que o homem não é mais do que – por ora – o último 
degrau da imensa escala de seres orgânicos que se desenvolveram na 
terra, na lenta luta pela existência, desde a primeira monera 
fertilizada pelo protoplasma em imemorável época e que deve a sua 
existência, a sua relativa perfeição física, moral e intelectual, tão 
somente à combinação de força e matéria! (KOSERITZ, 1884, apud 
GERTZ, 1999, p. 86) 
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Koseritz também atuou como crítico literário e o seu trabalho mais conhecido é 

Alfredo d’Escragnolle Taunay: esboço característico29 (1886), escrito originalmente em 

alemão e traduzido por R. P. B., que afirma que: 

 

o trabalho literário do Sr. Koseritz é uma verdadeira obra-prima e um 
autêntico documento humano, onde, através da figura máscula e 
simpática de um dos maiores filhos das terras brasileiras, transluz a 
personalidade do autor (KOSERITZ, 1886, p. VII) 
 

O esboço característico trata-se de uma biografia, na qual seu autor descreve 

aspectos da personalidade de Taunay, uma vez que Koseritz aponta, além das 

características físicas, os aspectos psicológicos do escritor, que é “uma das mais 

brilhantes personalidades do grand monde brasileiro, um dos mais eminentes espíritos 

da nossa época” e ainda “o amigo dos alemães (...), o genuíno diretor da Sociedade 

Central de Imigração” (KOSERITZ, 1886, p. 2). A política é ressaltada em virtude de ser 

Taunay um dos responsáveis pela imigração, uma das bandeiras de Koseritz e, por isso, 

é, para os alemães, principalmente para o autor do estudo, “o mais simpático de todos 

os estadistas” (KOSERITZ, 1886, p. 4). 

A obra literária de Taunay é analisada por Koseritz: A retirada de Laguna (1871) 

foi considerada pelo crítico como um presente à literatura; Inocência (1872) é 

considerada uma joia; e, além disso, nos romances e novelas que publicou, o escritor 

caracteriza-se como “o mais característico e, por assim dizer, o mais brasileiro de todos 

os romancistas brasileiros” (KOSERITZ, 1886, p. 13). O alemão denomina como 

“literatura” os mais variados escritos de Taunay como, aliás, é corrente no século XIX, 

como fica evidente na História da literatura (1888), de Sílvio Romero. Entretanto, 

Koseritz julga o trabalho crítico como abaixo de seu mérito e faz uma análise que já 

aponta para o seu Naturalismo em detrimento do Romantismo: 

 

Francamente não posso compreender, como pensador tão perspicaz 
e cabeça tão esclarecida possa desconhecer o objetivo do grande 
Zola, talvez contra convicção íntima e para prestar homenagem à 
corrente, que domina em certos círculos. (KOSERITZ, 1886, p. 16) 

 

                                                           
29

 Encontramos um exemplar da segunda edição de Alfredo d’Escragnolle Taunay: esboço característico, 
na coleção de obras raras, da Biblioteca Central Cesar Lattes, na Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). 
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O mais conhecido de seus livros, Imagens do Brasil (1885) 30, apresenta 

estrutura e temática diferente dos textos anteriormente analisados, pois nessa obra 

Koseritz narra a sua viagem ao Rio de Janeiro, através de cartas e telegramas que eram 

enviados à Gazeta de Porto Alegre, transmitindo “notícias frescas” (KOSERITZ, 1943, p. 

80) e que, posteriormente, foram compiladas em livro. As narrativas têm como temas 

principais as paisagens da cidade, bem como locais visitados pelo narrador que ainda 

dá dicas de hotéis, restaurantes, nos quais foi bem recebido. Além dessas memórias de 

viajante, o alemão apresenta um panorama da política, das condições do Império e do 

Imperador, da imprensa carioca e de aspectos econômicos. 

Apesar de exaltar as belezas naturais do Rio, o jornalista, ao compará-las com 

as de Porto Alegre, declara preferir as sul-rio-grandenses, como quando fala do porto 

carioca: 

 

A vista do porto é realmente grandiosa e colorida, mas eu não posso 
me aclimatar com ela; meu velho Porto Alegre me é cem vezes mais 
caro e eu não dou a nossa Rua da Praia pela Rua do Ouvidor. Aliás, a 
entrada em Porto Alegre é sem dúvida mais amável; as montanhas 
são mais baixas, mas o conjunto é cordial e saudável enquanto no 
Rio, no meio de toda a beleza, tem-se sempre o sentimento do perigo 
da febre. (KOSERITZ, 1943, p. 35) 
 

O trecho citado remete também a outro problema destacado, principalmente 

nos primeiros momentos de Koseritz no Rio de Janeiro, o da epidemia de febre 

amarela que assolava a capital do Império, que causava o receio do viajante em visitar 

determinados locais e que fez com que, inicialmente, ele se instalasse em um hotel 

afastado do centro da cidade. Koseritz dá, em suas cartas, dados da febre que matava 

de 6 a 8 pessoas por dia, “apesar dos jornais anunciarem somente duas ou três” 

(KOSERITZ, 1943, p. 129), mostrando a necessidade de evitar o pânico na população. 

A doença vitimou um jovem cantor, Alessandro Salvatti, perda lamentada pelo 

narrador, que afirma que “o Rio é realmente uma cobra de lindas cores, cheia de 

veneno” (KOSERITZ, 1943, p. 227) e acentua a beleza da cidade em contraste com a 

febre. O jornalista destaca outra doença que fazia muitas vítimas, a varíola 

hemorrágica, que grassava “também na sua pior forma” (KOSERITZ, 1943, p. 129), 
                                                           
30

  Vários estudos de diferentes áreas utilizam o livro Imagens do Brasil como retrato das cidades de São 
Paulo e do Rio de Janeiro no século XIX como, por exemplo, A história do turismo no Brasil entre os 
séculos XVI e XX, de Paulo de Assunção.  
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além de outras doenças que assolavam os cariocas e aponta, também, para as 

péssimas condições sanitárias do sítio, devido à falta de esgoto e a falta de interesse 

dos ministros e senadores por esse aspecto. 

As diferenças entre a distribuição dos impostos entre a corte e as províncias são 

destacadas pelo narrador que critica os investimentos insatisfatórios nas condições 

sanitárias e indica o gasto desnecessário de dinheiro em obras de embelezamento da 

cidade através de construções de luxo, o que continuará acontecendo enquanto não 

“se entregar às províncias a livre disposição da maior parte de seus recursos” 

(KOSERITZ, 1943, p. 41). 

Koseritz destaca a pobreza da realeza, conclusão que tira a partir das roupas do 

Imperador e de sua corte, de suas carruagens e de seu palácio e, além disso, fala da 

situação política do Brasil, tratando de temas como a crise do Ministério31 e, como 

estopim dessa crise, o advento das eleições diretas, pois “essa conjuntura [a dissolução 

do ministério] é consequência natural da nova lei eleitoral; as eleições diretas para 

cada distrito criaram em toda parte essas dificuldades”, em vez de “darem autonomia 

ao sistema” (KOSERITZ, 1943, p. 51). 

A imprensa do Rio de Janeiro32 não deixa de ser retratada pelo jornalista que 

critica as folhas locais que se limitavam a servir o público com boatos, pois a “imprensa 

pornográfica tomou mais uma vez o Imperador como alvo de suas manipulações” 

(KOSERITZ, 1943, p. 76). Koseritz advoga até uma limitação da liberdade de imprensa, 

o que vai de encontro ao seu posicionamento de jornalista, como vemos nas palavras 

do autor: 

 

Eis uma estranha proposição na pena de um homem saído da 
imprensa e nela vivendo há mais de um quarto de século, mas ela é 
exata, pois a ruína do país é este impudor de imprensa, (não 
liberdade de imprensa, Sr. tipógrafo!) que tudo atira na lama; que 
profana o que há de mais alto e mancha o que há de mais nobre; que 
não reconhece os serviços nem as virtudes, mas que somente 
calunia, agride e atassalha a honra alheia! (KOSERITZ, 1943, p. 77) 
 

                                                           
31

 Crise que se deu em virtude de dissidências de ministros do Partido Liberal e devido a um conflito 
entre o Ministro da Agricultura Henrique Francisco de Ávila (1833-1903) e João Lustosa da Cunha 
Paranaguá (1821-1912).  
32

 Nelson Werneck Sodré afirma que Koseritz não compreendia a combatividade da imprensa da Corte e 
sua aproximação com o gosto popular (1999, p. 233). 
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Ao longo da narração, o jornalista descreve inúmeros encontros que teve com 

colonos alemães que residiam no Rio de Janeiro, frequenta lugares que eram pontos 

de encontro dos imigrantes, porém, deprecia seus compatriotas devido a eles não 

lutarem por melhorias em suas condições no Brasil, ao contrário de Koseritz e dos 

colonos que viviam no Rio Grande do Sul. Os alemães estavam, no Rio, transformados 

em “mendigos e vagabundos” (KOSERITZ, 1943, p. 105) e, comparando a sua presença 

nas províncias, afirma: 

 

Não existe traço de união entre os dois grupos. Os alemães daqui, na 
sua maior parte, consideram o Brasil como uma estação de 
passagem; o ponto central de seu interesse continua na Alemanha; 
eles se deixam conduzir e apoiam fielmente o poder alemão. Nós aí 
somos um povo colonial, que permanece na terra, funda bens de raiz 
e constitui família; o ponto central dos nossos interesses está no 
Brasil; fazemo-nos naturalizar e compreendemos que devemos 
ganhar participação e influência na vida política do país, a fim de que 
possamos nos fazer respeitar. (KOSERITZ, 1943, p. 104) 
 

Outra referência ao povo alemão dá-se nas notícias que Koseritz expõe aos seus 

leitores acerca da visita do príncipe Henrique (1862-1929), pois ele relata os inúmeros 

cortejos feitos pelo Imperador e pela família real ao integrante da realeza alemã e 

ainda reprova a imprensa local pela pouca atenção dada ao evento. O jornalista 

também noticia a conversa que teve com o príncipe, no clube “Germânia”, na qual 

expôs a condição dos imigrantes no Rio Grande do Sul, relato esse que, segundo ele, 

agradou muito ao representante do trono alemão. 

Koseritz aborda a questão da instrução, no Império, pois sempre esteve 

preocupado com a educação no país e atuou, por muitos anos, como professor, tanto 

em Rio Grande e em Pelotas, quanto em Porto Alegre. Ao traçar um perfil das escolas 

do Rio, aponta para a decadência do Positivismo33 que “está agora em agonia e 

floresce somente na Escola Politécnica34” e destaca também a “Escola de Medicina, 

Darwin, Haeckel e Moleschott ganham diariamente terreno, ainda que somente nos 

                                                           
33

 É interessante salientar que, apesar de utilizar os preceitos filosóficos de positivistas como Haeckel, 
Koseritz é contrário ao Positivismo, pois julgava o movimento “uma filosofia antropocêntrica e o erro 
antropocêntrico é tão condenável quanto o foi outrora o erro geocêntrico”; para ele, o darwinismo 
acabaria com o pensamento positivista e “Darwin matará Comte” (KOSERITZ, apud CARNEIRO, 1959, p. 
21). 
34

 Cabe lembrar que a Escola Politécnica é foco da agitação ideológica que ocasionou a proclamação da 
República. 
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meios de estudantes” (KOSERITZ, 1943, p. 99) e, com isso, evidencia a importância que 

dá ao ensino e à aprendizagem dessas doutrinas.  

Koseritz narra as entrevistas que teve com o Imperador Pedro II e a simpatia 

entre ambos, sendo o governante um leitor das “cartas da corte”, que deram origem 

ao livro que estamos analisando, da Gazeta de Porto Alegre e do Koseritz Deutsche 

Zeitung. O alemão entrega ao Imperador um volume de seu Resumo de Economia 

Nacional. Houve, ainda, um mal-entendido entre ambos, devido a uma publicação na 

Gazeta, na qual o jornalista teria sido injusto ao declarar o pouco conhecimento de D. 

Pedro II acerca das teorias de Darwin: 

 

Respondi que eu não poderia ter escrito isto, pois estava ao corrente 
dos grandes conhecimentos de Sua Majestade em matéria de 
ciências naturais. O imperador insistiu e disse que poderia ir buscar o 
jornal para me convencer, embora eu protestasse ainda, declarando 
que ia verificar a coisa em casa, pois tal frase não era escrita por 
mim, e disso estava seguro, mas não pude insistir sobre isto, pois Sua 
Majestade se exaltou retornando sempre ao “K” que estava debaixo 
da carta. (KOSERITZ, 1943, p. 102) 
 

Em sua penúltima carta escrita do Rio de Janeiro, o teuto-brasileiro narra a sua 

despedida do Imperador, momento no qual há um novo conflito, uma vez que Pedro II 

tinha lido as críticas a seu respeito, feitas pelo alemão, na questão da imigração 

chinesa e da concordância do monarca com esse aspecto negativo para o 

desenvolvimento do país, por ser essa imigração um tipo de escravidão “amarela”, 

como o jornalista afirma. Koseritz já tinha amenizado as críticas em outras cartas, o 

que tentou provar ao Imperador, e ambos despedem-se amigavelmente.  

O autor censura a Igreja Católica ao reprovar a existência de muitos conventos 

no Rio de Janeiro e o faz de forma irônica, afirmando que trata de um tema “digno de 

um bom cristão” (KOSERITZ, 1943, p. 113), desaprovando os monges e freiras que 

insistiam em manter seus conventos mesmo sendo esses espaços de maior utilidade 

para o Império, que gastava quantias consideráveis na aquisição de espaços para 

obras, enquanto os prédios, habitados pelos representantes da Igreja, poderiam ser 

doados, evitando, assim, os custos aos cofres públicos. 

O alemão ainda tece críticas a respeito das atitudes das freiras que possuem 

escravos em seus conventos, aspecto que induz a mostras de abolicionismo, pois 
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afirma ironicamente que “as piedosas freiras ainda os possuem”, e trata ainda da 

grande fortuna do convento e das casas nas melhores ruas da cidade, sendo que as 

“pobres velhas freirazinhas levam sua piedade ao ponto de levantarem os aluguéis em 

cem mil réis cada seis meses” (KOSERITZ, 1943, p. 113); os monges também, segundo o 

repórter, são grandes proprietários, fazendeiros e senhores de escravos.  

Outro aspecto importante narrado é a fundação da “Associação dos homens de 

Letras”, fundada em 30 de agosto de 1883, cerimônia que contou com a presença do 

Imperador, da Imperatriz, do Conde D’Eu e de intelectuais do porte de Sílvio Romero, 

Pereira da Silva e Koseritz, que esperava que a “associação seja uma realidade e preste 

os serviços que prestam as suas similares alemãs, que lhe serviram de modelo” 

(KOSERITZ, 1943, p. 178).  

O autor, em conjunto com outros intelectuais, cria uma sociedade que 

pretendia defender a imigração europeia e acabar com a imigração chinesa e, para 

fundamentar a necessidade dessa sociedade, Koseritz lista dados estatísticos do 

número em 1882, e no primeiro semestre de 1883, alertando para a diminuição da 

imigração alemã e ainda para a quantia reduzida de colonos enviados para o Rio 

Grande do Sul, pois em 1882, por exemplo, a imigração foi de mais de 15 mil pessoas e 

menos de 4 mil foram para as terras sulinas. Os alemães são, para ele, os mais bem 

vindos devido aos progressos que trouxeram para o Brasil, como afirma no trecho a 

seguir: 

 

E que riqueza não deve a província a estes 20.000 imigrantes; que 
progresso na agricultura, na indústria e no comércio! Se os 20.000 
alemães que entraram em 60 anos trouxeram tais transformações ao 
Rio Grande e dele fizeram uma das mais ricas províncias do Império, 
o que seria se nela entrassem 20.000 anualmente! (KOSERITZ, 1943, 
p. 208) 

 

A imprensa local, apesar das críticas anteriores do alemão, apoiou a sociedade 

e publicou importantes artigos a favor do crescimento da imigração e a associação foi 

estabelecida em 13 de outubro de 1883, com a aprovação de intelectuais e políticos 

cariocas. Koseritz, porém, só fez parte da comissão que organizou a sociedade e não 

fez parte de seus membros efetivos, talvez em virtude de sua volta próxima ao Rio 

Grande do Sul.  
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Em sua estada no Rio de Janeiro, o repórter narra algumas peças teatrais que 

assistiu no Teatro Imperial, fazendo breves resumos das apresentações para seus 

leitores. Não faz crítica teatral porque se diz leigo, escreve apenas no intuito de 

informar e de mostrar um pouco da cultura da Corte para os provincianos. Dá notícias, 

por exemplo, da ópera “Lohengrin” e do concerto anual de música alemã do “Clube 

Beethoven”, descrito com minúcia devido a ser alemão e devido a ser um verdadeiro 

acontecimento, contando com a presença de Pedro II e da Imperatriz. 

Outro meio de divulgação da cultura são as descrições que Koseritz faz de 

visitas que fez à Biblioteca Nacional, ao Museu e à Exposição Pedagógica, o que 

evidencia que o autor preocupava-se em dar uma amostragem do conhecimento 

existente nesses centros culturais, visto que detalha os acervos e dá explicações e 

sugestões de toda a ordem, talvez por pensar que suas cartas pudessem instruir a 

população sul-rio-grandense.  

Nas últimas cartas em que o repórter escreve do Rio de Janeiro, há a descrição 

de alguns acontecimentos que denigrem a imagem da cidade: o assassinado do dono 

do jornal O Corsário, que havia tecido crítica aos militares, crime esse negligenciado 

pela polícia; algazarras nas ruas do centro da cidade devido ao crime; descreve a 

importação de prostitutas europeias, referência também existente no romance Laura: 

também um perfil de mulher e, no seu último texto escrito na cidade, declara o 

seguinte: “aqui se respira um ar corrompido, não somente infectado pelo vírus da 

febre amarela, como, também, pelo micróbio de uma espécie de peste moral” 

(KOSERITZ, 1943, p. 243).35 

Esses escritos exprimem temáticas variadas e versam sobre intuitos distintos, 

mas complementam-se porque estão fixados em um objetivo amplo: contribuir para o 

desenvolvimento da nação recém-independente. Koseritz, como jornalista e como 

político, assumiu a causa dos imigrantes e lutou por melhorias nas condições dos 

colonos; como homem de letras, no entanto, ansiou por propagar a cultura, os 

preceitos filosóficos, as convicções políticas a fim de instruir os sul-rio-grandenses. 

 

                                                           
35

 Koseritz viaja posteriormente para São Paulo, de onde escreve poucas cartas, descrevendo, 
principalmente, as paisagens, destacando o clima mais próximo do sul e, por isso, mais agradável; visita 
a sede do “Germânia”, a Academia do Convento de São Francisco e a Escola Alemã, que considera um 
modelo para a educação da província e do Império. 
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2.3. KOSERITZ, PERSONAGEM DE FICÇÃO 

 

A análise da biografia e da bibliografia acerca de Koseritz, que realizamos na 

presente dissertação, remete a uma forma distinta de interpretação dessa figura 

histórica representativa dos imigrantes alemães e dos homens de letras no Brasil do 

século XIX: a ficção. Koseritz torna-se personagem de dois romances do século XX e um 

do século XXI, o que remete à importância desse alemão na história sul-rio-grandense 

e brasileira. Ao tratarmos, então, da relevância desse imigrante na ficção sul-rio-

grandense e brasileira, um aspecto que se torna importante é o processo imigratório 

que permeou o período. Os colonos alemães, que vieram para o Brasil no final do 

século XIX, contribuíram para melhorias na agricultura, no comércio, para a proteção 

das fronteiras brasileiras, e também colaboraram para o desenvolvimento de cultura 

sul-rio-grandense que se atrelou a dos migrantes europeus.  

A imigração foi intensa no Rio Grande do Sul, visto que, entre 1824 e 1914, 

imigraram cerca de 48.000 alemães (SCHREINER, 1996). O papel dos imigrantes 

alemães na formação histórico-social do Rio Grande do Sul e, consequentemente, na 

ficção, que relata a presença teuta nessa formação, remete a um mapeamento da 

aparição de Koseritz como personagem de ficção, que ocorre na trilogia O tempo e o 

vento (1949), mais especificamente nos dois primeiros volumes d’O continente, de 

Érico Veríssimo, e em Videiras de cristal (1990), de Luiz Antonio de Assis Brasil. Além 

dessas obras, estudaremos um romance, publicado em 2010, intitulado D. Pedro II e o 

jornalista Koseritz, de Regina Gonçalves e Regis L. A. Rosa, que também apresenta o 

Koseritz como personagem, mas dentro de uma perspectiva diferente das anteriores, 

sendo ele um dos personagens centrais da trama. 

As duas primeiras narrativas sul-rio-grandenses relatam de maneiras distintas, 

o papel do estrangeiro: O tempo e o vento evidencia o imigrante como outro, em meio 

aos discursos de Capitão Rodrigo Cambará, de Bibiana Cambará, do Doutor Winter 

(apesar de o mesmo também ser alemão), além de outros personagens que não serão 

abordados nessa análise como, por exemplo, Rodrigo Terra Cambará (filho de Licurgo e 

Alice, personagem central da segunda parte da série, O Retrato, publicado em 1951). 

Já Videiras de Cristal aponta para o brasileiro como outro, fato esse que está explícito 

no discurso dos colonos e no desejo de privarem-se da culpa do confronto no 
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Ferrabrás, local do embate da Revolta dos Muckers, atribuindo a responsabilidade do 

embate aos brasileiros. 

Na obra de Érico Veríssimo, Koseritz não é propriamente um personagem, já 

que ele não tem voz e faz parte apenas do discurso do médico alemão Carl Winter. 

Porém, no posfácio do romance, que trata da cronologia da obra, na edição 

consultada, o jornalista é considerado como uma espécie de inspiração para o autor na 

composição do personagem Winter. 

Winter possui um papel importante na narrativa em virtude de, muitas vezes, 

assumir a narração dos eventos ocorridos no Sobrado e, além disso, o médico é aceito 

pelos habitantes de Santa Fé e pela elite do povoado, tornando-se amigo e confidente 

de muitos personagens da trama. O médico não é tratado com receio e nem é excluído 

da cena política, como ocorre com os outros alemães; ao contrário, ele circula entre os 

Terras, os Cambarás e os Amarais, isso porque – conforme estudo de Renate Schreiner 

sobre o papel do imigrante alemão nas narrativas sul-rio-grandenses – “em 

contraposição ao imigrante colono que veio para fixar-se nas terras sul-rio-grandenses 

e foi visto com desconfiança pela população de Santa Fé, Dr. Carl Winter gozava de 

grande aceitação” (SCHREINER, 1996, p. 65). Além disso: 

 

Winter não viera para ficar. Nunca representara concorrência 
econômica para ninguém. Antes pelo contrário, como médico só se 
revelava útil a todas as pessoas. Além disso, como não tinha filhos, 
sua presença em Santa Fé não se revestia nem de continuidade e, 
consequentemente, nem da concorrência. (SCHREINER, 1996, p. 65-
66). 

 

O personagem ganha voz em alguns dos momentos culminantes d’O 

continente, desde a “posse” do Sobrado pela família Terra Cambará, representada na 

figura de Bibiana e de Bolívar, até a guerra entre os maragatos e os chimangos. O 

estrangeiro percorre e é circundado pelos conflitos que ocorrem entre os atores – 

Bibiana, Bolívar e Luzia – que ele denomina de uma comédia, sendo confidenciado e 

consultado em inúmeros momentos e, com isso, deixa de ser apenas o médico da 

família e passa a ser seu conselheiro. O amigo está presente na morte de Boli, sendo 

inclusive o único que sabe dos fatos que se deram entre ele e a esposa na viagem a 
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Porto Alegre; ainda cuida da viúva até a sua morte e assiste ao crescimento de Licurgo 

e à formação de sua família com Alice. 

A primeira menção que o médico faz ao nome de Koseritz dá-se no momento 

em que narra a própria chegada ao Brasil, descrevendo que, na cidade de Rio Grande, 

quando trabalhava em um hospital, encontrou-se com um “homem louro, 

extremamente jovem, e de aspecto europeu” (VERÍSSIMO, 2005, p. 47) e, ao ver a 

diferença entre ele e os nativos, 

 

interrogou-o e verificou que se tratava de um alemão que viera com 
as tropas mercenárias que o governo brasileiro havia contratado para 
lutar contra os soldados do ditador Rosas. E o pasmo de Winter 
chegou ao auge quando o moço lhe declarou chamar-se Carl von 
Koseritz e ser descendente duma família nobre do ducado de Anhalt. 
Foi, pois, com uma mistura de surpresa e cepticismo que o médico 
ouviu aquele homem de feições finas, ali estendido num sórdido leito 
de hospital de indigentes. (VERÍSSIMO, 2005, p. 47-48) 

 

Essa descrição do imigrante alemão feita por Érico Veríssimo está ligada aos 

seus dados biográficos, visto que podemos encontrar descrições de uma grave doença 

na qual Koseritz foi circundado e que quase o levou à morte. Porém, as biografias do 

jornalista de que atualmente temos notícias foram publicadas posteriormente aos 

volumes de O continente (1941), pois o primeiro texto biográfico, de Carneiro, é de 

1959. Além disso, Oberacker Jr. (1961, p. 22) afirma ter sido em Pelotas que Koseritz 

esteve hospitalizado.  

Renate Schreiner afirma, a respeito da relação de Winter com Koseritz, que: 

 

Winter mantém distância de seus compatriotas e revela claramente 
sua opinião negativa sobre eles. O único alemão com quem mantém 
uma “sólida e boa amizade” é Karl von Koseritz com quem troca uma 
correspondência franca e regular. Karl von Koseritz bem como o Dr. 
Carl Winter representam casos individuais de pessoas cultas que 
trocaram sua pátria pelo Brasil. Ambos não são colonos imigrantes, 
conservando-se inclusive distantes deles. (SCHREINER, 1996, p. 33). 

 

Na sequência da trama, encontram-se as únicas falas atribuídas a Koseritz em 

toda a narrativa, nas quais ele esclarece ao médico os motivos que o trouxeram para o 

Brasil:  
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– Fui renegado pela minha família – sorriu o moço.  
Von Koseritz, porém, apressou-se a explicar que, sendo estudante em 
Berlim, se metera, contra a vontade dos pais, na revolução de 48. E 
acrescentou: 
– E já que estava em ritmo de guerra, achei melhor vir pra cá com os 
Brummers para lutar contra o tirano Rosas. (...) Mas aconteceu que a 
tropa se insubordinou e foi dissolvida. Assim um dia me vi doente 
sem recursos nesta cidade estranha. Eis a minha história. 
(VERÍSSIMO, 2005, p. 48) 

 
O diálogo entre os dois compatriotas estende-se aos planos de Koseritz: 

estabelecer-se na província, aprender o português e naturalizar-se brasileiro. O 

narrador esclarece que essa conversa marcara “o início duma boa e sólida amizade” 

(VERÍSSIMO, 2005, p. 49) e que Winter, a conselho do amigo, transferira sua residência 

de Rio Grande para Porto Alegre e, nesse ponto da narrativa, vemos duas citações de 

trechos de cartas de Koseritz ao médico. O primeiro excerto refere-se à sugestão da 

mudança de cidade e o segundo confirma a existência de uma troca de 

correspondência entre os amigos e, além disso, é uma resposta às cartas de Winter 

com reclamações acerca da cidade e de seus habitantes, com outras sugestões 

animadoras: “Pois se não gosta de Porto Alegre, mude-se. O meu caro doutor é um 

homem livre”, ou, ainda, “Por que não tenta as colônias? Vá visitá-las a título de 

experiência. Talvez goste delas e fique por lá” (VERÍSSIMO, 2005, p. 49). 

Ao procurar as colônias, como o amigo o houvera indicado, o médico 

decepciona-se com o comportamento dos colonos alemães e, nesse aspecto, seu 

posicionamento aproxima-se com o do personagem Koseritz. A diferença entre ambos, 

porém, é que Winter nada fez para lutar contra a estupidez e os preconceitos de seus 

compatriotas, ao contrário do outro alemão, que se posiciona como um porta-voz e 

como um defensor dos imigrantes, escrevendo para seus compatriotas e 

representando-os a fim de torná-los mais ativos no que tange aos aspectos políticos e 

econômicos da pátria que habitavam. Ao fim, o médico afasta-se dos colonos o 

máximo possível e acaba transferindo-se para Santa Fé. 

O nome de Koseritz é mencionado novamente no romance em meio a uma 

conversa entre Winter, Luzia e Aguinaldo, na qual os três discorrem acerca de temas 

da província, pois era através do amigo que o médico informava-se sobre as “coisas da 

Província” (VERÍSSIMO, 2005, p. 86). No decorrer da narrativa, vemos um trecho de 
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uma carta que tem como destinatário o jornalista alemão, o “ilustre barão” 

(VERÍSSIMO, 2005, p. 86): 

 

Tu ao menos tens como desabafar: és jornalista, escreves os teus 
artigos e de certo modo já pertences a essa pátria. Quanto a mim, 
continuo a ser apenas o Dr. Carl Winter, um exilado, um imigrante, 
um intruso; e tenho de calar a boca mesmo quando sinto vontade de 
sacudir essa gente de sua apatia exasperante (VERÍSSIMO, 2005, p. 
86). 

 
Sobre as cartas que narram a “comédia” do Sobrado, Schreiner, observa que 

“sobre as reuniões com Luzia, Dr. Winter escreve as cartas a Koseritz, sem a constante 

preocupação de enviá-las. As cartas são sua conversa consigo” (SCHREINER, 1996, p. 

72). Além disso, os relatos epistolares são importantes, pois: 

 

O narrador concede a voz a Carl Winter – suas cartas são escritas em 
primeira pessoa – donde também se depreende a proximidade entre 
o Dr. Winter e o próprio narrador de O tempo e o vento. Ao imigrante 
alemão, entretanto, não é concedida a palavra. Como vimos, o Dr. 
Carl Winter não pode ser confundido com este imigrante. 
(SCHREINER, 1996, p. 72). 

 

Nesse ponto, vemos os contrastes entre os dois imigrantes: o personagem 

Koseritz naturaliza-se brasileiro, afirma-se como jornalista e, como homem de letras, 

auxilia no desenvolvimento da província, aceita a sua condição de imigrado e luta para 

ascender socialmente na pátria adotiva; já Winter que, nos primeiros momentos de 

sua chegada ao vilarejo, veste-se como o costume da Alemanha, fuma o seu 

“charutinho”, nega-se a manter relações sexuais com mulheres nativas e anseia 

sempre em regressar, aos poucos vai assimilando a cultura do povoado: fuma cigarro 

de palha, bebe chimarrão (apesar de não gostar), mantém relações sexuais com negras 

e índias e acaba envolvido na trama do Sobrado. 

Essa aculturação dá-lhe “uma sensação de decadência, de dissolução, de 

despersonalização” (VERÍSSIMO, 2005, p. 122). No entanto, há pelo menos duas 

semelhanças marcantes: ambos têm voz na sociedade brasileira, devido ao fato de 

caracterizarem-se como homens de letras e os dois comunicam-se perfeitamente em 

português; dominando as suas regras, interagindo com os brasileiros, o que os 

diferencia dos demais colonos. 
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O papel que ambos os exilados assumem é distinto e, no romance, a figura de 

Koseritz serve como um duplo do posicionamento e do pensamento de Winter, pois 

em alguns momentos o médico expõe ideais liberais com alguns laivos de germanismo 

como, por exemplo, quando o médico profere, como escreve para o ilustre barão, 

“umas verdades cruas ao dono da casa [Aguinaldo], ao vigário e ao juiz de direito. Por 

um tolo sentimento de patriotismo mal compreendido parece que ficaram zangados” 

(VERÍSSIMO, 2005, p. 88). E, nessa mesma conversa descrita ao amigo, o alemão dá a 

seguinte sugestão aos presentes: “quero dizer que seria melhor casar vossos homens e 

mulheres com os imigrantes alemães do que com negros e índios” (VERÍSSIMO, 2005, 

p. 88), revelando a suposta superioridade do povo alemão e a sua suposta importância 

para o desenvolvimento do Brasil e de sua raça inferior. 

O tempo é marcado, em O Continente, em vários momentos, através das 

estações do ano e, apontando para a chegada de mais um inverno em Santa Fé, o 

narrador relata que o barão insistia, em sua correspondência, para que Winter voltasse 

para o litoral e se instalasse em Pelotas, e narra também os planos de Koseritz: “ia 

fundar um jornal e uma escola, meter-se na política, naturalizar-se brasileiro e 

provavelmente casar-se como uma moça natural da Província” (VERÍSSIMO, 2005, p. 

98), dados biográficos igualmente verídicos e já analisados anteriormente. 

O narrador afirma que Koseritz havia escrito cartas “cheias de entusiasmo pelo 

futuro da colonização germânica” (VERÍSSIMO, 2005, p. 112) e, nesse ponto, afirma 

uma das bandeiras mais evidentes no pensamento do jornalista: a importância da 

colonização alemã para o desenvolvimento do país, visto que os alemães, em sua 

opinião, eram ávidos pelo trabalho e, além disso, possuíam, segundo ele, uma cultura 

superior seja no campo das letras, seja no da agricultura e do comércio. Essa narração 

é feita em meio a uma conversa de Winter e Bolívar, na qual o médico observou as 

características físicas do seu interlocutor – robustez, masculinidade – e os aspectos 

morais – coragem – em contraponto com a ignorância do brasileiro – que não sabia ler 

nem escrever e não possuía nenhuma noção de história e geografia. E nessa oposição 

entre os progressos dos colonos e o atraso dos habitantes da província justifica-se o 

pensamento germanista pregado pelo barão e, de certa forma, seguido por seu 

compatriota. 
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Winter escreve para o amigo, afirmando que: “parece que a regra geral aqui é a 

guerra, sendo a paz apenas uma exceção; pode-se dizer que essa gente vive 

guerreando e nos intervalos cuida um pouco da atividade agrícola e pastoril e do 

resto...” (VERÍSSIMO, 2005, p. 113), palavras que resumem o perfil dos homens de 

Santa Fé e do restante do “continente”, ainda mais se compararmos os progressos na 

colônia Nova Pomerânia com os constantes fracassos dos nativos. 

Winter compartilha da “comédia” que assiste com Koseritz através de suas 

cartas, conta-lhe os acontecimentos do Sobrado, narra a história de Luzia e de Bolívar, 

assim como o nascimento do filho do casal, Licurgo. Após narrar a sua degradação e na 

sequência a da família Terra Cambará, a tragédia a que assiste, descrevendo ainda seu 

sentimento platônico pela esposa de Boli e os invernos do vilarejo, suas cartas 

consistem de assuntos cotidianos, corriqueiros, visto que é nessa atmosfera de 

pobreza em que o médico está instalado, como podemos perceber na seguinte 

solicitação que faz ao “ilustre barão”: 

 

Quando puderes, manda-me livros e jornais. Os jornais podem ser 
até bem antigos, porque nesta vila esquecida de Deus e dos homens, 
estou me convencendo cada vez mais de que o tempo, afinal de 
contas, não passa duma invenção dos relojoeiros suíços para 
venderem suas engenhocas. Manda livros, senão vou acabar 
esquecendo até o alemão. Já li mais de mil vezes meu volume de 
Heine. E o meu Fausto está inutilizado, porque a bela Gregória 
deixou-o cair dentro da água da tina de lavar roupa (VERÍSSIMO, 
2005, p. 124, grifo nosso). 
 

É através de Koseritz que Winter procura informar-se sobre os acontecimentos, 

já que nem jornais chegam a Santa Fé. Além disso, o contato com o jornalista é quase 

o único existente com as raízes alemãs, pois até os livros já se deterioraram, estando 

no amigo a esperança de não esquecer o alemão e de não ser aculturado por 

completo; era “por intermédio de Von Koseritz [que] recebia jornais da Alemanha e 

acompanhava (...) a marcha das ideias políticas na Europa” (VERÍSSIMO, 2005, p. 237).  

É nesse aspecto que se encontra a importância de Koseritz no romance, pois ele é um 

dos últimos elos entre o estrangeiro e sua terra natal, fazendo com que a utilização da 

personalidade histórica justifique-se por ser o jornalista uma das figuras mais 

representativas, se não a de maior relevo, na história dos imigrantes alemães no 
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século XIX e, ainda, por servir para expor a oposição entre Alemanha e Brasil, uma vez 

que Winter acultura-se.  

As indicações temporais são dadas após as cartas que o médico escreve ao 

ilustre barão, acrescidas de marcações das estações do ano, como já mencionado, 

sendo a partir dessas que o leitor consegue situar-se na cronologia dos fatos. Sabemos, 

por exemplo, que é no outono de 1856 que Winter aconselha Bolívar a viajar com Luzia 

devido à correspondência trocada, sempre acompanhada da indicação do ano. 

 Winter escreve novamente a Koseritz, quando o Sobrado já está de 

quarentena, afirmando: “espero que o meu caro barão tenha realizado os seus sonhos, 

que seu jornal seja um sucesso e a escola outro. Quanto a mim, sou um fracassado” 

(VERÍSSIMO, 2005, p. 155) e ainda adverte que está ficando um pouco literato, que o 

amigo não se admire “se um dia eu lhe mandar sonetos ou pensamentos filosóficos 

para o seu jornal” (VERÍSSIMO, 2005, p. 156). Esses trechos apontam para a decepção 

do médico quanto à sua vida e à posição do barão como o único a quem o alemão 

podia falar de sua derrota. 

No entanto, uma das cartas ao confidente é abortada, visto que Winter nela 

declara, ao narrar o enterro de Bolívar, o desejo violento e carnal pela viúva Luzia. 

Winter “releu o que acabara de escrever e depois concluiu que uma confissão de tal 

natureza era grande demais para se fazer numa carta” (VERÍSSIMO, 2005, p. 162) e, 

após rasgar o papel, conclui que “uma confissão dessas a gente não faz nem a si 

mesmo” (VERÍSSIMO, 2005, p. 162).  E, com isso, surgem duas possibilidades: seria 

Koseritz um alterego de Winter e seria o jornalista o outro lado da personalidade do 

médico: ativo, polêmico, engajado; ou seria Winter o duplo oposto do barão: o exilado 

que veio para o Brasil, mas aqui nada adquiriu, não fez política, não constituiu vínculos 

com a pátria adotiva. 

Passados quase 14 anos desse fato, por volta, então, de 1870, Koseritz já é 

citado pelo narrador como “uma figura pública importante”, que “escrevia belos 

artigos em português, fazia jornalismo, metia-se em política e interessava-se pelas 

colônias alemãs – das quais era o maioral” (VERÍSSIMO, 2005, p. 195-196). Vemos, 

nesse trecho, a menção ao período em que o jornalista já vivia em Porto Alegre e já 

havia se consolidado como homem de letras, o que demonstra que os dados 
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biográficos de Koseritz, como personagem histórico, acompanham o desenvolvimento 

da trama do romance escrito por Érico Veríssimo.  

Ademais, Winter, em um debate com o padre Romano, repetia “de cor trechos 

dum livro de seu amigo Carlos von Koseritz”, trechos esses retirados de A terra e 

homem à luz da moderna ciência (1884), no qual o alemão trata do erro geocêntrico e 

do erro antropocêntrico, como já analisado anteriormente na presente dissertação, o 

homem de letras é desprezado pelo padre, porque era “outro herege de má morte” 

(VERÍSSIMO, 2005, p. 358), o que aponta para a relevância do pensamento do “barão” 

para as ideias do compatriota isolado em Santa Fé e ainda para a importância dele 

para a divulgação das correntes filosóficas em voga na Europa. 

Winter ainda escreve sobre a “Guerra dos Muckers”, foco da narrativa que 

analisaremos posteriormente, afirmando que “este lamentável episódio vem 

confirmar a opinião que tenho de meus compatriotas: individualmente são excelentes, 

(...), mas quando reunidos em grupos acabam sempre fazendo alguma asneira brutal” 

(VERÍSSIMO, 2005, p. 378) e ainda relata que teme que, com a unificação da 

Alemanha, os alemães tomem o gosto pelas guerras. 

A história dos Muckers, citada por Winter, é o foco do romance Videiras de 

Cristal, de Luiz Antonio de Assis Brasil, que narra a ascensão e a queda de Jacobina 

Maurer e seus seguidores, mesclando fatos ocorridos na localidade do Ferrabrás e 

acontecimentos em São Leopoldo, em uma mistura de vozes a respeito do movimento 

messiânico que se deu na colônia alemã na década de 1870. A seita criada por 

Jacobina baseava-se nos preceitos evangélicos e na Bíblia; além disso, a mulher era 

tida como um novo messias; porém, os representantes dessa “nova” religião foram 

perseguidos, por pregarem preceitos que se opunham à ordem social vigente: 

 

O surgimento do fanatismo religioso em torno de Jacobina se fortifica 
através do abandono em que se encontram a maioria de seus 
seguidores, que veem nela uma luz em sua desesperança ou, como é 
o caso do velho Sehn, o princípio de uma sociedade mais justa. Neste 
sentido, a liderança dessa mulher representa uma afronta à ordem 
instituída. (SCHREINER, 1996, p. 108) 

 

Schreiner afirma que os dois romances apresentam posturas diferentes no que 

se refere à aparição desse “outro” caracterizado pelos imigrantes, pois enquanto em O 
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tempo e o vento temos um discurso excludente “calcado na marginalização do 

imigrante alemão, visto como o OUTRO, quer seja através de uma imagem 

estereotipada, quer seja pela sua condenação ao silêncio” (SCHREINER, 1996, p. 90), 

em Videiras de Cristal há uma iluminação da questão da imagem do imigrante alemão 

no Rio Grande do Sul como um todo e, por isso, “fica clara a existência de dois mundos 

– o dos brasileiros (...), de fala exclusivamente portuguesa, e o dos alemães, de fala 

alemã ou de um de seus dialetos” (SCHREINER, 1996, p. 102), uma vez que o romance 

apresenta os dois lados sociais da colonização. Esses aspectos serão importantes para 

delimitarmos o perfil do personagem. 

Koseritz, devido à sua importância como representante dos alemães e por sua 

posição contrária ao movimento, é citado inúmeras vezes no decorrer da trama, 

constituindo-se, na diegese romanesca, ora como personagem com voz e com 

participação nos eventos, ora como personagem histórico que representa o 

pensamento dos alemães através de suas publicações no periódico Deutsche Zeitung, 

escrito em língua alemã. Elma Sant’Ana explica que três forças se uniram contra os 

Muckers: o catolicismo, o protestantismo e a maçonaria; Koseritz foi, além de um 

maçom de alto grau, um combatente feroz de Jacobina, pois o conflito ultrapassava o 

âmbito da maçonaria e do jornalismo e invadia o campo pessoal (SANT’ANA, 2001, p. 

20), uma vez que o messianismo ia de encontro ao cientificismo do jornalista. 

O personagem Christian Fischer, médico especializado em doenças 

psiquiátricas, estabelece o elo entre Koseritz e o enredo, visto que a primeira aparição 

do jornalista na trama dá-se através das palavras do médico em carta ao tio que reside 

na Alemanha, na qual traça um perfil do compatriota:  

 

De Porto Alegre recebo dois [jornais]: A Reforma, liberal com uma 
leve coloração socialista, e o Deutsche Zeitung, dirigido por um 
alemão, maçom e livre-pensador, bom articulista e sofrível poeta, 
Karl von Koseritz, um tipo avassalador, que escreve com várias 
exclamações no texto. Seus artigos desabam em São Leopoldo como 
tempestades. Os Pastores e os Padres (só há jesuítas, aqui) o odeiam. 
(ASSIS BRASIL, 1990, p. 50) 

 
Após a exposição desse perfil, o doutor Fischer relata um encontro que teve 

com o compatriota em Porto Alegre e novamente a figura do alemão é delimitada 

através de relatos epistolares, como ocorre n’O Continente de Érico Veríssimo. Porém, 



84 
 

as cartas não são trocadas com Koseritz e sim a seu respeito, com descrições de sua 

personalidade: o seu prestígio com o Presidente da Província, a sua preocupação com 

os seus patrícios abandonados à própria sorte pelas autoridades brasileiras, uma 

prolepse do que ocorrerá com os Muckers, e o seu Romantismo ao estilo do poeta 

Friedrich von Schiller (1759-1805), uma vez que “devaneou falando na exuberância das 

matas e dos mares” (ASSIS BRASIL, 1990, p. 86). 

Koseritz aparece como personagem histórico num encontro com o Presidente 

da Província, após o último ter tomado conhecimento do rumo dos encontros no 

Ferrabrás, a partir de um artigo do jornal A Reforma. O alemão, ao ser interpelado pelo 

presidente, devido ao fato de ser o Agente Intérprete da Colonização, defende-se 

afirmando que:  

 

– Não posso saber de tudo que acontece na Colônia – protestou Karl 
von Koseritz logo que foi interpelado pelo Presidente. – As 
autoridades policiais é que falharam, sejam alemães, sejam 
brasileiras. Meu dever de Agente Intérprete não me transforma em 
um cão perdigueiro e nem alcaguete dos meus patrícios. (ASSIS 
BRASIL, 1990, p. 184) 
 

Essas palavras provocam a ira do Presidente que considera o Agente um 

presunçoso, um imigrante igual aos outros, aceito em uma espécie de favor pelo 

Império Brasileiro. O alemão, percebendo que suas palavras não foram bem aceitas, 

diminui o tom e aconselha providências de natureza policial e ainda se oferece para 

instruir os colonos através do seu jornal Deutsche Zeitung, devido à influência da folha 

entre seus compatriotas. O impasse, no entanto, continuou quando o Presidente 

esclareceu que mandaria chamar o exército, argumento que foi rebatido ironicamente 

pelo seu interlocutor: “não sei por que no Brasil a qualquer tropeço pensam logo nos 

militares” (ASSIS BRASIL, 1990, p. 186). 

A imprensa teve papel importante no decorrer dos acontecimentos que 

geraram a extinção da seita do Ferrabrás, porque de um lado do conflito ficavam os 

conservadores e, de outro, os liberais, ambos digladiando-se e tendo como alvo os 

Muckers e, além disso, “o não compromisso com a informação verídica por parte dos 

jornais e redatores serviu ao acirramento dos ânimos, preparando o campo para a 

violência” (SCHREINER, 1996, p. 113). Por isso, Koseritz assume um papel de destaque 
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no texto, pois representa essas forças políticas que não procuraram compreender a 

situação dos colonos e sim aniquilá-los porque estavam de encontro aos seus 

interesses. 

O alemão é citado no discurso dos habitantes de São Leopoldo e da colônia, 

como ocorre, por exemplo, em uma conversa entre o Padre Mathias Münsch, Phillipp 

Sehn e o Doutor Fischer, na qual Sehn questiona o médico acerca de sua especialidade 

e da necessidade da mesma na situação vigente: “quer dizer que toda a indignação 

que corre pela colônia, essas mortes e esses atentados, os artigos de von Koseritz no 

Deutsche Zeitung, tudo isso é loucura?”. O médico responde afirmativamente: “disse 

bem, Herr Sehn. Desde os artigos até os atentados” (ASSIS BRASIL, 1990, p. 294).  

Koseritz é tido como um ponto de referência da repressão aos Muckers, como 

fica claro no questionamento de Epifânio Fogaça a Fischer: “o senhor não lê os artigos 

de Koseritz?” (ASSIS BRASIL, 1990, p. 319). Além disso, está presente nas palavras do 

Imperador D. Pedro II, quando os representantes da seita de Jacobina conseguem uma 

audiência com o monarca no Rio de Janeiro, que questiona: “Como vai Karl von 

Koseritz? É um ilustre patrício dos senhores” (ASSIS BRASIL, 1990, p. 327).  

Christian Fischer é o ponto de recusa e de indagação aos argumentos de 

Koseritz, além de ser o único que enxerga que a loucura não se restringe apenas aos 

frequentadores da casa de Jacobina, visto que o comportamento de todos os alemães, 

na diegese da narrativa, é paradoxal, pois a violência e o barbarismo estão presentes 

nas atitudes da maioria dos colonos, inclusive nas do ilustre alemão, que se perde em 

seus discursos cheios de exaltação e de reverberação. Todos, segundo o Doutor, fazem 

versos: “a Província toda, todo o Império do Brasil, uma grande academia. Mas 

também os alemães que já não sofrem mais as dificuldades da vida: o Doutor 

Hillebrend, Karl von Koseritz, os vereadores...” (ASSIS BRASIL, 1990, p. 381), todos 

valem-se do episódio em seu discurso para alcançar o reconhecimento. 

Nos relatos do médico, encontra-se a referência à ficção de Koseritz, uma vez 

que o autor de Laura ou também um perfil de mulher oferece um volume de sua obra a 

Fischer, que constata: 
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Um romance. Voltei à página de rosto: o autor escondia-se sob as 
iniciais J. S.36 Antes que eu lhe perguntasse alguma coisa, adiantou-
se: – “É meu. Saiu ontem do encadernador”. Disse, numa inesperada 
timidez: – “O senhor sabe, eu não poderia publicar um romance com 
meu nome verdadeiro. Não ficaria bem”. Cumprimentei-o não 
apenas pela revelação de uma qualidade, mas pela coragem de 
escrever em português, este idioma tão difícil. (...) Autografou-me o 
exemplar com uma polida dedicatória em alemão gótico e pediu-me 
a opinião para após a leitura. (ASSIS BRASIL, 1990, p. 237-238) 

 
O compatriota, que já havia relatado o Romantismo de Koseritz, constata sua 

asserção com o recebimento de um romance e ainda observa a utilização de um 

pseudônimo para a obra ficcional e a assinatura “Karl von Koseritz” para outro volume 

que recebeu do jornalista, A maçonaria e a Igreja – Reflexões sobre a carta pastoral de 

D. Sebastião Dias Laranjeira, que gera a alcunha de socialista ao seu autor, na 

atribuição do amigo. Fischer descreve que assistiu a uma sessão do Partenon Literário, 

da qual o jornalista é integrante e reconhece que seus membros “vivem ainda em 

pleno Romantismo, quando na Europa o ciclo da cultura deu grandes passos. Mas 

parecem bem intencionados” (ASSIS BRASIL, 1990, p. 239). Os dados citados no 

romance, retirados da biografia e da bibliografia do imigrante, apontam para a 

intenção de desmitificar a figura do alemão como um extremo racionalista, indicando 

aspectos díspares de seu pensamento, fato esse que vem ao encontro do proposto por 

esta dissertação. 

Ademais, Koseritz destaca-se dos imigrantes que residem nas colônias por seu 

correto português, visto que a língua, nesse romance, é uma marca importante da 

exclusão dos colonos em meio à sociedade brasileira, pois, como afirma Schreiner, 

“poucos são os imigrantes que dominam o português, tanto assim que merece ser 

destacado que o Doutor Hillebrand se encontra entre um grupo de homens que 

falavam em português” (SCHREINER, 1996, p. 103), o jornalista, apesar de ser redator 

do Deutsche Zeitung, escreve em excelente português, como vimos nas palavras de 

Fischer.  

Outro aspecto relevante é a menção a Luciana de Abreu, que compõe a sessão 

e que advoga a favor do direito das mulheres a cargos públicos e ao voto. Koseritz, em 

                                                           
36

 Localizamos, no Almanaque Literário do Rio Grande do Sul, do ano de 1901, um anúncio de venda da 
segunda edição de Laura: também um perfil de mulher, com autoria atribuída ao pseudônimo J.S. 
(Carlos von Koseritz), no catálogo da Livraria Americana de Carlos Pinto & C. Succs. Desse pseudônimo, 
só encontramos referência no romance Videiras de cristal e no referido almanaque. 
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contraste com os demais homens presentes, “acha-a genial, mas destinada ao 

esquecimento” (ASSIS BRASIL, 1990, p. 239), no entanto, critica Jacobina pela mesma 

ousadia, prevenindo o amigo dos malefícios que poderiam ser ocasionados pela 

proximidade com ela, afirmando que “constatei que ela é diferente da oradora de 

ontem à noite, que fica apenas nos discursos” (ASSIS BRASIL, 1990, p. 242), o que 

evidencia, mais uma vez, a ambiguidade do pensamento do personagem Koseritz. 

 Fischer, que foi a Porto Alegre para interceder pela liberdade de Jacobina 

Maurer, que estava na enfermaria dedicada aos loucos na Santa Casa de Misericórdia, 

solicita auxílio ao Agente Intérprete da Colonização, que o acompanha ao hospital e, 

após ouvir do médico brasileiro responsável pela paciente, que não a considerava 

incapaz do convívio social, opõe-se à sua liberdade, pois achava melhor que ficasse 

presa até tudo se acalmar, no entanto, o médico indigna-se com a colocação do 

alemão e atesta a alta de Jacobina.  

Como vemos nessa passagem do romance, Koseritz, apesar de ser o maior 

defensor dos direitos dos colonos alemães e de ser a voz dos imigrantes, manifesta-se 

contra a messias, porque as atitudes da colona vão de encontro aos seus ideais: a 

promiscuidade no trato com os homens (demonstrações de afeto) envergonha, na 

opinião do jornalista, a honra dos alemães e a sua religião, em conjunto com o 

barbarismo de seus seguidores, insurge contra o Evolucionismo que prega. Além disso, 

essas características não podem ser aceitas por um germanista que propaga a suposta 

superioridade do povo germânico.  

Para Fischer, o ficcionista romântico e o jornalista são inversos, pois as palavras 

que o alemão profere contra a soltura dos Muckers em nada se parecem com as 

encontradas na ficção, e ainda há citações de trechos de seu artigo: 

 

O Deutsches Zeitung de Porto Alegre, chegado naquela tarde, trazia 
um artigo de Karl von Koseritz, onde Christian Fischer não reconhecia 
o delicado autor de Laura ou um Perfil de Mulher: um estilo epilético, 
o Agente Intérprete da Colonização tinha dois alvos certos: o 
Presidente da Província e O Rio-Grandense. Acusava-os ambos de 
estarem mancomunados na irresponsável tolerância com o 
“fanatismo obscurantista que acabará por incendiar a colônia”. (...) 
Os muckers, agora entrincheirados em sua fortaleza no Ferrabrás, 
ganhavam novo ânimo, “capaz de levá-los a piores loucuras”. O 
artigo, sintetizando Darwin, concluía por considerar os muckers como 
seres imperfeitos, “desvios na evolução biológica, entes falhos em 



88 
 

sua formação humana, muito próximos de seus ancestrais moradores 
das cavernas”. (ASSIS BRASIL, 1990, p. 315) 

 

Koseritz aparece novamente nas palavras do Doutor Hillebrand, outro 

representante da colonização alemã, que mantinha um pensamento político contrário 

ao do jornalista o que, porém, não afeta o respeito entre ambos. O médico, ansiando 

convencer o Chefe de Polícia a renunciar seu cargo, devido ao descrédito dos colonos 

quanto à sua atuação na campanha contra os Muckers, declara que: 

 

– Precisamos salvaguardar a nossa responsabilidade. Se os brasileiros 
quiserem, eles que massacrem os muckers e assumam o ônus 
perante a História. Basta o que temos sofrido. Nunca se viu tanta 
loucura na colônia. Sempre tivemos a fama de ordeiros, 
trabalhadores e cultos. Não pense que me são indiferentes os 
artigos de von Koseritz. Me sinto envergonhado cada vez que os 
leio. Ele expõe a público uma questão que deveria ser escondida. 
(ASSIS BRASIL, 1990, p. 239, grifos nossos) 

 

Hillebrand quer defender os colonos e, para isso, anseia diminuir a vergonha 

dos alemães, o que inclui a renúncia do chefe de polícia Schreiner, que por não ter 

conseguido parar os Muckers, já era tido pelos brasileiros e pelos compatriotas como 

um fraco, um omisso. Os artigos de Koseritz divulgam, pela Província, a loucura de 

Jacobina e de seus seguidores, o que, para o Doutor, é negativo, pois expõe todos os 

alemães a esse julgamento e prejudica a reputação dos colonos. A carnificina da guerra 

final deve ser atribuída ao exército brasileiro e não aos alemães, como se isso apagasse 

a mancha dos inúmeros incêndios e homicídios realizados pelos Muckers e por seus 

opositores. 

A presença de Koseritz nos dois romances analisados aponta para a sua 

importância como representante dos alemães no estado do Rio Grande do Sul, no 

século XIX. Em O Continente, o jornalista serve como elo entre Winter e a Alemanha, e 

ainda como uma face oposta do médico que se deteriora em meio aos costumes da 

nova pátria, pois o periodista escreve em alemão e luta por melhorias nas colônias, 

uma vez que tem voz na sociedade brasileira e entre os imigrantes. A narrativa de Érico 

Veríssimo expõe Koseritz como um pano de fundo da narrativa, ou seja, o personagem 

histórico é utilizado para a caracterização de Winter, pois é através da relação epistolar 
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entre os personagens que podemos apreender alguns aspectos da personalidade do 

médico e a sua ligação com os acontecimentos no Sobrado. 

Já em Videiras de cristal, Koseritz está presente no discurso de Fischer, que 

narra os acontecimentos acerca dos Muckers ao tio, através de cartas, e também como 

personagem em seus encontros com o médico alemão. No entanto, ele deixa de ser 

representativo de uma mentalidade geral, para representar um ponto de vista, uma 

vez que se opõe à seita de Jacobina, por essa religião ir contra o seu cientificismo. O 

romance é composto por uma nova leitura do fato real e histórico, pois, como explica 

Schreiner:  

 

Diferentes perspectivas são fixadas na busca de uma imagem que se 
pretende imparcial. A voz do narrador retrata diversos pontos de 
vista e através dela o leitor se defronta com sentimentos e razões de 
diferentes seguidores de Jacobina, do pastor evangélico, do padre 
jesuíta e de seu superior, das autoridades instituídas, tanto de 
descendência lusa quanto alemã, de conservadores e liberais, do 
estrangeiro Christian Fischer com sua necessidade de defender os 
muckers e dos militares brasileiros como Genuíno e San Tiago Dantas, 
a se debaterem com a incumbência de subjugar os muckers inimigos. 
(SCHREINER, 1996, p. 116-117) 
 

O personagem Koseritz representa, então, uma perspectiva dentre as múltiplas 

existentes no romance, simbolizando a oposição aos Muckers, pois escreve contra a 

seita, divulgando na província o conflito entre os colonos nas proximidades do 

Ferrabrás e remetendo ao papel da imprensa como incentivadora do embate final, 

bem como aos posicionamentos contrários entre os jornais conservadores e liberais. 

Mais recentemente, Koseritz também é personagem de um romance publicado 

em 2010, D. Pedro II e o jornalista Koseritz, de Regina Gonçalves e Regis L. A. Rosa. O 

livro integra uma série de romances que narram encontros entre Caio Zip, viajante no 

tempo e protagonista da série, e diversos personagens históricos como, por exemplo, 

Albert Einstein, Agatha Christie, Pablo Picasso, Napoleão Bonaparte, dentre outros, a 

partir de uma proposta educativa. 

Baseado no livro Imagens do Brasil, de Koseritz, apresentando citações do 

mesmo a cada novo capítulo, o romance desenvolve-se na viagem de Koseritz ao Rio 

de Janeiro. A trama inicia quando os dois personagens principais, Koseritz e Caio, 

encontram-se no navio a caminho da Corte, momento em que o alemão salva a vida 
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do jovem e o convida para ser seu assistente. O viajante do tempo passa, então, a 

acompanhar o jornalista em suas inúmeras tentativas de entrevistar o imperador D. 

Pedro II, sendo peça fundamental para que a entrevista com o monarca se realize. 

A obra divide-se em três partes: “À procura de D. Pedro”, “A entrevista” e 

“Curiosidades”, sendo que as primeiras compõem o romance e a última traz dados 

biográficos de D. Pedro II, de Koseritz e de Carolina (filha do alemão). Em todas, há o 

intuito histórico, pois as inúmeras referências a personalidades importantes do cenário 

político, econômico e cultural configuram-se como um perfil historiográfico do século 

XIX, no qual sobressai o intuito didático e, em alguns momentos, a narração parece 

mais um compêndio de história do Brasil. 

O enredo baseia-se no inusitado encontro de um jovem do século XXI com uma 

figura marcante do século XIX em uma relação que se assemelha a de pai e filho, de 

aprendiz e de mestre. Koseritz, de certa forma, adota Caio, que estava sozinho no 

navio, salvando-o, inclusive, de um afogamento. Após a chegada à capital do Império, 

o viajante do tempo passa a auxiliar seu protetor na busca por uma conferência com D. 

Pedro II, outro personagem histórico importante na narrativa. 

Nesse romance, ao contrário dos analisados anteriormente, Koseritz é um dos 

protagonistas, ganha voz e os dados são explicitados na trama pelo personagem que 

conta a Caio e aos leitores sua profissão, seu posicionamento político e a sua missão 

no Rio de Janeiro, além da alusão à sua carreira de professor, de jornalista e de 

político. Na narração, encontra-se uma forte relação com a biografia do alemão, uma 

vez que seus autores fizeram uma pesquisa sobre a figura histórica que utilizariam em 

sua obra e, além disso, muitas das digressões do personagem são baseadas em artigos 

e em seus livros, como o já citado Imagens do Brasil e o Resumo de economia nacional. 

Aspectos históricos relativos à biografia de Koseritz são narrados pelo mesmo a 

Caio, como ocorre, por exemplo, quando o jornalista e o assistente visitam a Casa da 

Moeda e encontram o Dr. Sobragi que se refere à malograda Exposição Brasileiro-

Alemã, realizada em Porto Alegre em 1881 e ao incêndio criminoso que destruiu raras 

coleções como as de etnografia, zoologia, mineralogia, botânica, perda lastimada pelo 

idealizador da exposição: 
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– Não entendo por que tanta raiva contra a minha pessoa – lamentou 
Koseritz. Talvez seja uma reação contra a imigração alemã. Mas, logo 
eu, que sou fascinado pelo Brasil e respeito todos os povos que 
contribuem para a grande riqueza cultural deste país. Eu mesmo 
nunca dei muita importância ao sangue. Casei-me com uma moça da 
terra, uma estancieira, genuína brasileira, e com ela tive quatro filhas 
que eu adoro. E sou um dos que mais lutam por uma integração total 
da colônia alemã à sociedade brasileira. (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 
45) 
 

Como vemos, mais uma vez é destacada a integração entre Koseritz e os 

brasileiros, como ocorre em O continente, o que é marcado pelo casamento com uma 

nativa e, além disso, sobressai o intuito do alemão de auxiliar no desenvolvimento do 

Brasil através do fomento da imigração. É sob a perspectiva de um defensor do 

progresso e do desenvolvimento do país que o personagem é abordado. 

Além dos dados históricos, há passagens meramente ficcionais como o 

encontro entre Koseritz, Machado de Assis (1839 – 1908), Chiquinha Gonzaga (1847 – 

1935) e Cruz e Souza (1861 – 1898), no qual temas como o abolicionismo, os direitos 

da mulher e a literatura são discutidos, contando com intervenções de Carolina e de 

Caio. Machado conversa com o jornalista acerca de seu último livro Memórias 

póstumas de Brás Cubas (1880), sobre o qual o alemão questiona: “encontrou o seu 

estilo, não?”; o romancista responde: “– tomara que sim, meu amigo (...). Não sabe 

como é difícil fazer algo tão diferente. As reações dos leitores têm sido tão variadas” 

(GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 75). 

O trio ainda debate com Rui Barbosa aspectos sobre o ensino brasileiro, 

fazendo-nos perceber que ambos apresentam um ideal parecido: ensinar os alunos a 

pensar; Barbosa, porém, relata a decepção de ver sua proposta de reforma 

engavetada. Nesse ponto da narração, como em muitos outros, Caio antecipa alguns 

fatos do futuro que são contrastados com o presente da narração, o que causa um 

estranhamento em seus interlocutores, e que aponta para o pouco desenvolvimento 

em alguns aspectos importantes como saúde e educação, que Caio percebe em sua 

viagem ao contrastar o passado (século XIX) e o seu presente (século XXI). 

História e ficção científica são mescladas quando há a referência à morte do 

jornalista Apulcro37, narrada por Koseritz em Imagens do Brasil, pois no enredo do 

                                                           
37

 Não localizamos dados biográficos do jornalista. Apulcro é citado em Imagens do Brasil como um 
exemplo do mau jornalismo do Rio de Janeiro, pois em seu jornal o periodista lançava calúnias contra 



92 
 

romance Koseritz, Carolina e Caio fogem dos assassinos que os perseguiam por terem 

sido testemunhas do homicídio. Caio, no entanto, perde-se dos companheiros, fica 

encurralado em uma rua e um dos perseguidores dispara um tiro: 

 

Parado. Tudo parou. Nenhum gesto, nem mais um grito... Tudo 
estava inativo. O som das batidas do coração de Caio era a única 
coisa que rompia o silêncio que subitamente o cercou. Tudo ao seu 
redor, inacreditavelmente, mergulhou em um tempo congelado. O 
homem sustentando a arma à frente da sua vítima mantinha-se 
imóvel. A bala! O projétil prateado estava suspenso no ar bem rente 
à testa de Caio! 
Um vento leve vindo de cima para baixo soprou provocando um 
distúrbio nunca visto. Tudo em volta tomou a forma de uma imagem 
trêmula. Ondas e mais ondas iam distorcendo as paredes do beco 
sólido e os homens em fúria (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 85).   
 

A salvação de Caio dá-se em uma atmosfera sobrenatural; forças que não são 

descritas na ação interferem para que o jovem não seja atingido pela bala, pois um 

viajante no tempo não pode morrer no passado. O homem que o salva assemelha-se a 

uma lagartixa e escala as paredes com a ajuda de uma mulher de capa verde. No 

último capítulo, um grupo de viajantes do tempo, mais experientes e mais bem 

instruídos que Caio, tenta resgatá-lo para o seu presente e, nesse momento, seus 

componentes esclarecem que foram eles que interferiram no momento citado e ainda 

em outra situação perigosa quando o menino contraíra febre amarela.  

A busca incessante pela entrevista com o Imperador vem de encontro ao 

narrado por Koseritz em Imagens do Brasil, uma vez que, na narrativa de viagem, seu 

narrador encontra facilmente com Pedro II, devido ao seu prestígio como jornalista. No 

romance, porém, as várias tentativas de concretização da conferência com o Monarca 

são fracassadas e a primeira parte do texto narra esses desencontros. Koseritz, Caio e 

Carolina perseguem as andanças do soberano brasileiro com o intuito de encontrá-lo 

e, nesses momentos, um perfil do jornalista vai sendo traçado: persistente, teimoso, 

muitas vezes inconsequente (quando escreve contra o Imperador sem verificar a 

veracidade dos fatos), mas ao mesmo tempo doce e generoso com a filha e com o 

assistente, além de um grande incentivador da ciência, da cultura e da arte brasileiras. 

                                                                                                                                                                          
todos, inclusive contra o Imperador. No livro, Koseritz presencia o homicídio do jornalista e, no romance 
em análise, há a narração desse fato, porém, com o acréscimo dos personagens Carolina e Caio e com a 
perseguição ao viajante do tempo. 
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A entrevista com o Imperador é conseguida em um inusitado jogo das moedas, 

no qual Caio, desafiando outras pessoas, inclusive deputados, que também 

aguardavam por uma conferência com o Imperador, ao acertar qual dos lotes de 

moedas de ouro possuía uma a menos, conquista o direito de falar em particular com 

o Monarca, repassando-o a Koseritz. O viajante, que antes havia auxiliado D. Pedro a 

entrar na sala de espera encerada, do palácio em Petrópolis, sem escorregar, 

instruindo-o a passar cera nas solas do sapato, adquire, com esse novo feito, uma 

grande admiração do soberano do Império brasileiro. 

É devido aos dotes de Caio e não do prestígio de Koseritz que a entrevista, que 

ocupa a segunda parte do livro, acontece e, inesperadamente, é Pedro II que inicia a 

conversa, de maneira descontraída, pois “Dom Pedro já estava sentado na sua frente, 

provido de uma folha de papel e uma pena e, sem mais nem menos, foi Sua Majestade 

quem deu início a uma inesperada entrevista” (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 154). Em 

tom informal, o Monarca questiona Koseritz acerca de dados de sua vida pessoal 

como, por exemplo, a sua chegada ao Brasil e ainda indaga sobre a sua adaptação e 

sobre a colonização no Brasil, Koseritz responde que: 

 

Quem se recorda das difíceis circunstâncias em que se 
desenvolveram as colônias alemãs e vê a que ponto elas chegaram 
hoje, começará a respeitar esse intenso e formidável trabalho 
humano. (...) Passaram-se 20 anos e a miséria de corpo já tinha 
sanado, mas ainda havia a miséria moral a ser debelada. Os 
agricultores alemães, que haviam colhido bons frutos com a sua 
perseverança, não conseguiam usufruir quaisquer direitos perante a 
lei, não tinham nenhuma importância na administração do país, não 
eram consultados sobre nada e a eles se cobravam pesados impostos 
(GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 154-155).    
 

Após dar esse panorama do desprezo do governo para com os colonos, Koseritz 

explica como principiou sua luta: 

 

para deixar para trás esses dias tenebrosos, iniciei minha luta. E que 
arma eu escolhi? A imprensa! Com a voz poderosa da minha prensa 
os imigrantes conquistaram a justiça. Hoje, depois de muito 
sofrimento, avançamos com passos largos e a igualdade perante a lei 
é uma realidade. Os colonos estão em seus postos como vereadores, 
subdelegados, juízes e têm representantes na assembleia provincial. 
Pagam impostos, mas agora também os administram, e quanto às 
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leis, agora eles ajudam a elaborá-las (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 
155).    
 

O alemão, que tem como intuito incentivar a imigração europeia em 

detrimento da asiática (que para ele era apenas uma substituição da mão de obra 

escrava), debate com D. Pedro II que esclarece para Caio como o seu pai, D. Pedro I, 

havia trazido a colonização para o Brasil e relata também que, no período de 1850 a 

1870, os imigrantes foram trazidos pelos grandes fazendeiros para substituir a mão de 

obra escrava, uma vez que o tráfico de escravos havia sido proibido pela Lei Eusébio de 

Queiroz, em 1850. E, nesse ponto, o jornalista expõe claramente o seu objetivo: 

 

De minha parte eu tenho me esforçado para incentivar a vinda de 
imigrantes para o Brasil. Acredito que oferecendo apoio aos esforços 
do Comitê Central de Emigração na Alemanha e fundando no Rio a 
Grande Sociedade de Imigração, conseguiremos fazer uma melhor 
divulgação das vantagens de vir morar no Brasil. (GONÇALVES; ROSA, 
2010, p. 158).    
 

O Imperador apoia as ideias de Koseritz e se diz um grande incentivador da 

imigração, atribuindo o baixo número de imigrantes no Brasil à economia agrária e 

voltada para a mão de obra escrava. Entretanto, a conferência vai além das questões 

da colonização e se estende a outros problemas do Brasil conhecidos pelo jornalista: a 

baixa qualidade do ensino e a falta de escolas no Império, além dos baixos salários dos 

professores. A economia também é foco do diálogo e Koseritz entrega para D. Pedro II 

uma obra sua, o Resumo de Economia Nacional, que ele descreve da seguinte forma: 

 

É um ensaio baseado em textos originalmente aparecidos em artigos 
da imprensa, em que busquei aplicações à realidade brasileira de 
princípios estabelecidos por economistas políticos. A decisão de 
publicá-lo decorreu da constatação da lacuna que em nossa já tão 
rica literatura nacional causa a falta de obras sobre este assunto, que 
mais que nenhum outro deve prender a atenção de nações que ainda 
se acham no primeiro estágio de seu desenvolvimento. Por isso quis, 
por minha vez e na estreita órbita de minhas forças, contribuir para o 
progresso da minha pátria adotiva. (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 168) 

 

Koseritz trata também de outro livro que publicou, o Resumo de História 

Universal, explicando que a “história é uma de minhas paixões. Pouco depois de 

chegar ao Brasil, eu fui ser professor e já em 1856 escrevi o livro Resumo de História 
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Universal” (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 170). Essa paixão marca a segunda parte do 

romance, uma vez que ela é permeada pela narração de fatos históricos, na qual D. 

Pedro II e Koseritz contam parte da história do Brasil como, por exemplo, as causas e 

as consequências da guerra do Paraguai, citam vários nomes históricos em uma 

conversa que instrui as duas crianças (e indiretamente os leitores do livro) sobre temas 

importantes do cenário econômico e cultural do Brasil. 

Outro aspecto importante em Imagens do Brasil, que é utilizado na narrativa 

em análise, é a febre amarela. Na narrativa de viagens, Koseritz expõe a sua 

insegurança perante a doença e a sua escolha de se afastar dos locais onde havia casos 

declarados, o que também é destacado no romance: 

 

A cidade está ameaçada pelo crescimento descontrolado e por essa 
maldita febre amarela. A cidade está infestada de casos da doença e 
os necrotérios estão lotados, são milhares de mortos todos os anos, 
principalmente no verão. Aliás, fomos para Santa Teresa achando 
que, por ser inverno e o local alto, a febre não chegaria lá, mas ela 
esteve ao nosso lado. Perto de nosso hotel, vimos falecer de repente 
a senhora Koser, a linda e jovem esposa do cônsul alemão, e também 
o talentoso pianista Alessandro Salvatti, que visitava a cidade. 
(GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 185) 

 

Cabe salientar que Caio, o viajante no tempo, é vítima da doença e só é salvo 

pela aparição de um médico do futuro que o cura da doença com um remédio oriundo 

da medicina do século XXI, fato que, porém, o jovem só descobre quando, ao final do 

texto, encontra os outros viajantes que tencionam resgatá-lo, devido aos seus dois 

casos de quase morte, ambos interceptados pelos contemporâneos de Caio, e pelo seu 

envolvimento com Carolina. 

Um dos conceitos chaves do Resumo de economia nacional utilizado para 

caracterizar o pensamento do personagem Koseritz em D. Pedro II e o jornalista 

Koseritz é a desvalorização da cultura do trabalho que, para seu autor, é a causa da 

escravidão e da degradação dos povos, definição exposta na conferência com o 

Imperador: 

 

Temos aqui uma fraca cultura do trabalho produtivo, que já vem de 
muito antes. Como a gente já disse, no século XV, os ibéricos estavam 
entre as culturas mais avançadas do mundo. Os portugueses e os 
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espanhóis eram povos empreendedores que possuíam as melhores 
técnicas agrícolas, tinham os melhores artesãos (...) seus navios e 
seus conhecimentos de navegação estavam muito a frente das outras 
nações europeias. Então por que eles perderam sua capacidade 
empreendedora e estagnaram? Creio que a resposta definitiva é: 
porque eles perderam a cultura do trabalho! Com a riqueza fácil do 
novo mundo, com a escravização de outros povos, os indígenas e os 
africanos, que passaram a trabalhar no lugar deles, os ibéricos não se 
interessaram mais no verdadeiro trabalho e em desenvolver novas 
técnicas de produção.  (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 201) 
 

Ao abordar o problema da abolição e a negativa da sociedade quanto à 

libertação dos escravos, D. Pedro II fala do preconceito das pessoas com os negros 

devido a julgarem-se superiores a eles. Os preceitos de Darwin são citados por 

Koseritz, em uma alusão clara dos autores ao papel do jornalista como um dos 

divulgadores das doutrinas científicas europeias no Brasil. E, baseando-se no cientista, 

o personagem afirma que “todas as raças são iguais, todas têm a mesma origem, 

nenhuma é superior a outra, apenas há uma adaptação ao meio ambiente, mudando a 

cor da pele, (...) em um processo de seleção natural que leva milhares de anos” 

(GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 215). 

A imprensa também é tratada no romance, pois são expostas as críticas de 

Koseritz, presentes em seu Imagens do Brasil, ao jornalismo no Rio que tem “gosto 

pelas críticas tendendo à pura fofoca e à calúnia de muitos de nossos políticos e 

jornalistas” (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 276), difamações das quais até o Imperador é 

alvo constante e, como solução, o personagem sugere uma repressão da liberdade dos 

periodistas irresponsáveis. O Imperador aproveita para reclamar de comentários feitos 

pelo alemão na Gazeta de Porto Alegre e no Koseritz Deutsche Zeitung, dos quais o 

entrevistador se esquiva negando a autoria, fato que é narrado pelo jornalista em 

Imagens do Brasil. 

No romance há alguns aspectos que consideramos inverossímeis como, por 

exemplo, os “gauchismos” na fala de Koseritz (Bah, Barbaridade e etc.), termos que 

não seriam utilizados por um alemão culto em audiência com o Imperador do Brasil, 

assim como no período abordado na narrativa o jornalista já matinha relações com 

Tobias Barreto e Sílvio Romero e já promulgava o “germanismo” pela imprensa sul-rio-

grandense, o que impossibilitaria a utilização desses termos. Além disso, as mesclas de 

fatos históricos com o presente do personagem principal da série não parecem 
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convincentes, uma vez que as sugestões de Caio são incompatíveis à realidade do 

século XIX e são mal interpretadas por D. Pedro II e pelo jornalista e estão 

descontextualizadas como, por exemplo, quando o personagem Caio sugere uma 

“bolsa seca” (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 190).38 Por esses motivos, acrescidos de 

aspectos estéticos, esse romance acaba destoando dos outros dois analisados e é 

utilizado, na presente dissertação, para evidenciar a presença de Koseritz na literatura 

contemporânea. 

Os romances analisados marcam épocas diferentes e, por isso, apresentam 

estilos diferentes. As obras O tempo e o vento e Videiras de cristal estão inseridas no 

âmbito da literatura sul-rio-grandense e narram aspectos que apontam para a 

consolidação dessa literatura: no primeiro, há a narração da formação do continente a 

partir de vários momentos históricos importantes, marcados principalmente pelas 

guerras, e através de personagens que revelam algumas características importantes da 

composição do ideário do gaúcho; no segundo há a narração de um momento 

histórico – o surgimento e a destruição da seita de Jacobina Maurer – apresentado 

através de múltiplas perspectivas.  

A narrativa D. Pedro II e o jornalista Koseritz afasta-se dos romances sul-rio-

grandenses por elevar o personagem Koseritz ao centro da narração, pois o alemão, 

em conjunto com Caio, protagoniza a trama e, além disso, é através das conversas 

entre os personagens históricos com o viajante do tempo que o intuito didático do 

livro se cumpre e parte da história do Brasil é narrada de forma fácil e lúdica.  O 

                                                           
38

 Na terceira parte do romance, intitulada “Curiosidades”, há citações de trechos de Imagens do Brasil, 
bem como breves biografias dos três personagens históricos presentes na narrativa: D. Pedro II, Carlos 
von Koseritz e Carolina von Koseritz. A data de nascimento atribuída a Koseritz, 7 de junho de 1830, é a 
mesma citada por Guilhermino Cesar, os dados que se referem a sua chegada ao Brasil são semelhantes 
aos expostos por seus biógrafos Oberacker Jr. e Carneiro, há citações de trechos do Resumo de 
economia nacional, de referências ao jornalista feitas por Silvio Romero e por Guilhermino Cesar, há 
ainda uma citação do seu último artigo antes da morte e, além disso, uma citação de O continente, de 
Érico Veríssimo. 
No entanto, apesar da compilação de informações supracitadas, há alguns dados que não encontramos 
nas biografias do autor: os autores esclarecem que Koseritz foi internado pelo seu pai no Ginásio de 
Wittemberg, devido ao seu comportamento agitado e revolucionário; o jornalista é caracterizado como 
um “abolicionista convicto” (GONÇALVES; ROSA, 2010, p. 346), pois se engajou na campanha pró-
abolição da escravatura, contando com o auxílio da filha Carolina, contribuindo para que “em 1884, 
Porto Alegre se tornasse uma das primeiras cidades a libertar seus escravos” (GONÇALVES; ROSA, 2010, 
p. 346). 
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jornalista forma um duplo com Caio, o primeiro representando o passado histórico e o 

segundo evidenciando o futuro. 

Os três romances apontam para a importância da figura de Carlos de Koseritz 

como personalidade histórica representativa do século XIX, uma vez que retratam o 

seu pensamento e a sua atuação como jornalista, político, homem de letras, professor 

e até mesmo como romancista como ocorre, por exemplo, em Videiras de Cristal. A 

utilização do periodista como personagem de narrativas de diferentes épocas, 

inclusive com uma publicação recente, assinala que a sua atuação em prol de seus 

compatriotas e de sua pátria adotiva não foi esquecida. 
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2.4. KOSERITZ NAS HISTÓRIAS LITERÁRIAS E AS OBRAS (QUASE) PERDIDAS 

 

Ao intentarmos uma reiluminação da vida e da obra de Carlos de Koseritz, 

torna-se importante o levantamento da fortuna crítica a seu respeito, uma vez que seu 

nome e suas narrativas são citados por inúmeros críticos e por historiadores como 

Guilhermino Cesar.  

Cabe salientar que Koseritz é conhecido no Rio Grande do Sul pelo seu papel 

importante para o desenvolvimento da imprensa, no período em que viveu em Porto 

Alegre, a partir de 1864, com atuação em importantes periódicos de Porto Alegre 

como, por exemplo, em Eco do Ultramar, Álbum de Domingo, O Combate, Deutsche 

Zeitung e, posteriormente, Koseritz’ deutscher Zeitung, jornais nos quais travou a sua 

incansável luta política a favor dos imigrantes alemães.  

Além disso, o jornalista consolidou-se como homem de letras por defender e 

divulgar preceitos filosóficos em voga na Europa, principalmente em sua pátria de 

origem, como o darwinismo, o evolucionismo, o cientificismo, atuando paralelamente 

a Tobias Barreto e Sílvio Romero na defesa do “germanismo” no Brasil. Segundo 

Alfredo Bosi (2006), a poesia social de Castro Alves, o romance nordestino de Franklin 

Távora e a última ficção citadina de José de Alencar já evidenciavam, ainda que em 

termos românticos, um Brasil em crise.  

Panorama que se agrava com a extinção do tráfico negreiro em 1850 e que 

acelera a decadência açucareira, acrescido do deslocamento do eixo de prestígio para 

o Sul, somado aos anseios das classes médias urbanas, compunham um novo quadro 

para a nação e proporcionavam a fermentação de ideias liberais, abolicionistas e 

republicanas: “de 1870 a 1890 serão essas as teses esposadas pela inteligência 

nacional, cada vez mais permeável ao pensamento europeu que na época se 

constelava em torno da filosofia positiva e do evolucionismo” (BOSI, 2006, p. 163). É a 

Escola de Recife, de Tobias Barreto e de seu discípulo Sílvio Romero, a que se deve a 

primeira transposição dessa realidade em termos de consciência cultural. A ponte 

literária entre o último Romantismo social e a cosmovisão realista será representada 

pela poesia social dos membros da referida escola.  

A Escola de Recife tem como base a figura de Tobias Barreto que, depois de 

uma fase “condoreira” escrevendo poesia de temática social ao lado de Castro Alves, 
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passa a estudar o idioma alemão, redigindo, por volta de 1871, revistas nesse idioma. 

Através da leitura dos autores alemães principia a fase crítica de Barreto, pois como 

nos diz Sílvio Romero, “a crítica foi a grande porta por onde (Tobias) nos foi fazendo 

conhecer a Alemanha; a crítica em sua totalidade, aplicada à filosofia, à religião, à 

literatura, à política, ao direito” (ROMERO, 1953, p. 1292 apud DELGADO, 2008, p. 

189). A palavra crítica nesse contexto não se restringe apenas a crítica literária, a ação 

de Tobias Barreto é mais extensiva, uma vez que ele se propõe a estudar todos os 

problemas, “o de Deus e do homem, o da matéria e do espírito, o da sociedade e da 

ciência” (DELGADO, 2008, p. 189). 

A terceira fase do pensamento de Tobias Barreto dá-se após a sua posse na 

Faculdade de Direito, em Recife, pois seus ideais passam de artigos esparsos de jornais 

a aulas ministradas para uma audiência certa, os alunos tornam-se discípulos e logo 

passam a divulgar as ideias do mestre. O brasileiro divulga as doutrinas filosóficas 

alemãs que lê, assim como Koseritz faz no Rio Grande do Sul, porém, o primeiro, talvez 

por ter as suas ideias melhores definidas ou ainda pelo número de seguidores de suas 

doutrinas, acaba logrando maior êxito na divulgação do germanismo no Brasil: 

 

A Escola de Recife nasceu entre nós numa encruzilhada do nosso 
roteiro, aprendeu no pensamento alemão que conhecíamos pouco 
uma atitude feita de sensibilidade sociológica e de zelo metodológico 
que nos foi útil, sobretudo naquela mudança, e incorporou à nossa 
cultura esses dois elementos fecundantes – a independência crítica e 
o empenho de descobrir e identificar os fatos concretos e os seres 
reais, inclusive o nosso fato, o nosso ser como nação. (DELGADO, 
2008, p. 199) 
 

Segundo Oberacker Jr., a Escola de Recife “confirmava e consagrava a luta de 

Koseritz. Ela deu mais alento e fundamentos teóricos”, Koseritz começou a seguir as 

orientações de Tobias Barreto, assim que as conheceu, “harmonizando as suas ideias 

com o seu programa original de ordem essencialmente social e política” (OBERACKER 

JR., 1961, p. 36). O germanismo do alemão era, para Guilhermino Cesar (2006, p. 269), 

mais espontâneo e familiar, diferente do outro que era agressivo e mal-humorado; a 

escola de Porto Alegre, de acordo com o historiador, “foi uma decorrência inelutável 

da ascensão do imigrante alemão nos quadros políticos e sociais da província” (CESAR, 
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2006, p. 270), ao contrário da Escola de Recife que nasceu em oposição ao domínio da 

cultura francesa no Brasil. 

Apesar de seu relevante papel no desenvolvimento das letras sul-rio-

grandenses, Koseritz mereceu apenas duas biografias amplamente divulgadas, a de 

José Fernando Carneiro (1959) e a de Oberacker Jr. (1961), a primeira buscando 

delimitar a importância de sua bibliografia em prol dos imigrantes e a segunda 

evidenciando o seu “germanismo”. Outra biografia, menor e menos conhecida, foi 

publicada em Rio Grande, por Alfredo Ferreira Rodrigues (1890), como homenagem ao 

jornalista em virtude de seu falecimento, biografia que mescla a vida e a obra literária 

do autor. 

O primeiro de seus biógrafos, Ferreira Rodrigues, cita alguns trechos da novela 

Um drama no mar (1862), relacionando-a à vida de Koseritz. Para o autor rio-grandino, 

o escritor descreve na narrativa o período em que foi marinheiro, pois o alemão 

“sentia-se talhado para a vida de marinheiro e tão fundas e duradouras foram as 

impressões que nela recebeu que, anos depois, em 1862, [utilizou-as] na introdução de 

uma de suas obras” (RODRIGUES, 1890, p. 4). Além disso, o biógrafo afirma que 

recolheu os dados sobre Koseritz através de relatos de pessoas que conheceram o 

jornalista. Assim, podemos considerar esses dados pouco confiáveis para estudos do 

gênero. 

José Fernando Carneiro (1959) aborda – assim como a maioria dos textos sobre 

Koseritz – os primeiros anos do biografado no Brasil de maneira sucinta, centrando-se 

no período que o jornalista viveu em Porto Alegre, destacando sua atuação jornalística, 

política e filosófica, afirmando que as suas produções literárias “despertaram pouco 

interesse”, ao contrário de: 

 

seus artigos da imprensa de língua alemã [que] eram lidos no Rio 
Grande, Paraná e Santa Catarina, e rapidamente tornou-se Koseritz o 
“leader” político mais importante, em todo Brasil, dos alemães e seus 
descendentes. Os anos que vão de 1864 a 1890 constituem, na 
história do teuto-brasileirismo a “era Koseritz”.  (CARNEIRO, 1959, p. 
13-14) 

 

Carlos H. Oberacker Jr. (1961) reformula um texto seu publicado em 1938, 

retomando alguns aspectos que enunciara em 1936 acerca do germanismo. O biógrafo 
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também se refere sucintamente ao período em que Koseritz viveu nas cidades de Rio 

Grande e Pelotas, denominando-o o período de formação do escritor, quando fizera 

seu “aprendizado jornalístico”, pois foi em Porto Alegre que “tornou-se consumado 

mestre na imprensa” (OBERACKER JR., 1961, p. 25). Nos demais capítulos de seu 

estudo, vemos destacados outros pontos: a missão histórico-cultural da coletividade 

de cultura e língua alemãs e o programa político-estatal de Koseritz e a luta para a sua 

concretização, nos quais o estudioso destaca o intuito da realização de um programa 

cultural e político, marcado pelo germanismo, em virtude do alemão considerar a 

“superioridade da ciência e da pesquisa alemãs” (KOSERITZ, 1884, p. 60 apud 

OBERACKER JR., 1961, p. 33). 

Já Guilhermino Cesar destaca, em sua História da Literatura do Rio Grande do 

Sul (1956), a mentalidade de naturalista científico e aponta para a falta de ideias bem 

definidas no jornalista, pois “o publicista destemido, o panfletário violento, o político 

militante, o maçom e o católico coabitavam na pena de Koseritz, em permanente 

conflito” (CESAR, 2006, p. 269).  

O historiador dedicou outro estudo a Koseritz, intitulado Koseritz e o 

naturalismo (1958), no qual destaca a importância do alemão para a difusão da escola 

realista/naturalista na literatura sul-rio-grandense, considerando-o “naturalista em 

literatura como em filosofia” (CESAR, 1968, p. 91), devido ao seu posicionamento 

crítico aos ultraromânticos. 

Segundo Cesar, o texto naturalista Memórias de uma cantora teria circulado, 

com autoria atribuída a Koseritz, que, no mesmo período (c. 1887), começou a traduzir 

as novelas de Sacher-Masoch (1836-1895), com o qual manteve correspondência, e 

prefaciou a tradução da novela D. João de Colomeia. Além disso, o alemão foi um dos 

divulgadores da escola naturalista, referindo-se a autores como Emile Zola (1840-1902) 

e Ivan Tourgueneff (1818-1883), atuando em conjunto com autores gaúchos como, por 

exemplo, Maria Benedita de Bormann (1853-1895), Pedro Luís Osório (1854-1931), 

Laranja Filho39, Francisco de Paula Pires (1846-1915), entre outros, em uma “guerra 

cultural coordenada, por parte dos gaúchos e do ‘brummer’ Koseritz, contra o 

                                                           
39

 Não encontramos nenhuma referência biográfica de Laranja Filho em histórias da literatura, 
dicionários e nem na internet. 
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sentimentalismo romântico” (CESAR, 1968, p. 97), contrapondo-se a outros 

integrantes do Partenon Literário. 

Em ensaio intitulado Carlos von Koseritz, publicado na coletânea Fundamentos 

da cultura rio-grandense (1960), Guilhermino Cesar aborda a ficção de Koseritz 

julgando-a “novelas de pequeno valor literário” (CESAR, 1960, p. 175), destacando a 

novela A donzela de Veneza, da qual diz que, ao contrário das demais produções 

literárias:  

 

serviu-lhe de pretexto para dar largas ao seu sentimento liberal. É 
uma novelinha curta, fluente, agradável, que descreve cenários e 
costumes da Itália, pois a ação se passa em Veneza, durante o sítio 
que lhe impôs Marechal Radetzky, ao mando do governo austríaco. É 
de ver aí a indignação do novelista, que refletiu na sua breve 
narrativa a opinião dos povos latinos, naquele momento irmanados 
contra a Áustria, que teimava em sustentar o domínio das terras 
peninsulares adjudicadas ao Império em consequência do Tratado do 
Campo Fórmio, origem remota da insurreição veneziana de 1849. 
(CESAR, 1960, p. 175) 

 

Nesse ensaio, o historiador posiciona-se contra o pioneirismo creditado a 

Tobias Barreto em relação a Koseritz na propagação do germanismo no Brasil. Dentre 

os motivos apresentados, dois chamam a atenção: a falta de universidades no Rio 

Grande do Sul de então, o que seria uma das causas de o alemão ter encontrado 

poucos ouvintes e, segundo motivo, o autor ter se pautado “invariavelmente pelo 

naturalismo científico, de que encontramos sinais em toda a sua obra” (CESAR, 1960, 

p. 182). Desse último aspecto, surge um questionamento: teria o crítico esquecido do 

Resumo de história universal (1856), no qual o imigrante recém-chegado principia a 

sua história com o mito de Adão e Eva? 

Cesar aborda ainda a relação da ficção romântica e da prosa naturalista de 

Koseritz, justificando-a da seguinte forma: 

 

Koseritz, nascido em 1830, ano áureo do romantismo na França, 
estreou-se literariamente numa fase de transição. Nas primeiras 
tentativas de prosa, conforme se vê das novelas a que aludi no 
princípio deste trabalho, sacrificou na ara dos românticos. Mas, à 
medida que o Naturalismo se foi acentuando na Europa, passou a 
sofrer a influência dos mais categorizados corifeus da nova escola. 
(CESAR, 1960, p. 187) 
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Embora o Naturalismo acentue-se na Europa por volta de 1860, se 

considerarmos como marco inicial do movimento o romance Thérèse Raquin (1867), 

de Émile Zola, Koseritz ainda produz textos românticos, tal como o romance Laura: 

também um perfil de mulher (1875). É somente na década de 1880, quando ocorre o 

“clímax do movimento naturalista” (CARONI, 1995, p. 18), que o alemão passa a 

divulgar os preceitos naturalistas no Brasil. 

Carlos Alexandre Baumgarten (1997), em seu estudo sobre os primórdios da 

crítica literária no Brasil, demonstra que a atuação do jornalista no desenvolvimento 

da literatura sul-rio-grandense estendeu-se também ao campo da crítica literária, 

devido a dois ensaios críticos que publicou: Alfredo d’Escragnolle Taunay (1886) e um 

prefácio às narrativas de Leopold von Sacher-Masoch (1882), além de um grande 

número de escritos propagados pelos periódicos locais, com críticas que evidenciavam 

“a ascensão e afirmação, no plano dos estudos literários, dos princípios cientificistas, 

encampados e largamente utilizados pela crítica literária” (BAUMGARTEN, 1997, p. 

114).  

Os críticos naturalistas adotam uma concepção mecanicista e surge daí um 

novo conceito de literatura, onde o preceito aristotélico de verossimilhança passa a ser 

o centro da crítica, que prega que a obra de arte literária seja um espelho, uma 

fotografia da realidade, pois como nos diz Koseritz “estamos numa época de transição 

literária: o realismo declarou guerra à velha escola romântica e idealista; a fotografia 

literária procura desalojar a pintura idealista” (KOSERITZ, 1882, p. 3 apud 

BAUMGARTEN, 1997, p. 114). 

Estudos mais recentes sobre a obra de Koseritz centram-se ainda na 

problemática da imigração, do germanismo e dos preceitos filosóficos que o autor 

divulgou. René Gertz (1999) organiza uma compilação de escritos de cunho filosófico e 

Imgart Grützmann (2007) escreve sobre o intelectual Koseritz, pretendendo contribuir 

para a sua inserção no contexto brasileiro e alemão da segunda metade do século XIX 

(GRÜTZMANN, 2007, p. 132). 

Outro texto recente sobre Koseritz foi escrito por Sérgio Dillenburg (1998), 

composto principalmente de textos sobre Koseritz e com os dados retirados, em geral, 

da obra de Oberacker Jr., a fim de exaltar a importância do alemão para o 
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desenvolvimento da imprensa e para a coletividade alemã. O intuito de edificar a 

figura de Koseritz fica clara na citação de parte de um texto do biógrafo: 

 

Tentara-se muitas vezes, também, acoimar de materialista prático e 
negociata sem escrúpulo o representante do materialismo teórico. 
Tal calúnia consciente do grande líder teuto-brasileiro, que associava 
ao seu materialismo teórico uma ética absolutamente sadia, idealista 
e até combatível, quer me parecer não se mantém mais diante os 
exemplos, apresentados à saciedade, no presente trabalho. Não 
preocupavam Koseritz nem a pecúnia nem os bens terrenos. 
(OBERACKER JR., 1957 apud DILLENBURG, 1998, p. 7) 
 

Em nossas pesquisas, encontramos muitas discrepâncias entre os dados 

biográficos e bibliográficos de Koseritz como, por exemplo, a data de seu nascimento 

que é datado de forma distinta, pois enquanto Oberacker Jr. (1961, p. 23), Lothar 

Hessel (1976, p. 135), Afrânio Coutinho e Galante de Sousa (2001, p. 896) referem-se a 

3 de fevereiro de 1834, Guilhermino Cesar (2006, p. 264), José Fernando Carneiro 

(1959, p. 7), Raimundo Meneses (1978, p.344) e Imgart Grützmann (2007, p. 129) 

referem-se a 7 de junho de 1830, e Alfredo Ferreira Rodrigues (1890, p. 3), seu 

primeiro biógrafo, menciona apenas o ano de 1832. Dentre todos, as informações que 

se tem considerado mais confiáveis, mesmo mantendo a dúvida, são as do biógrafo 

Oberacker Jr. devido ao fato de que este teria consultado a certidão de nascimento do 

alemão, e de Grützmann que afirma seguir texto autobiográfico de Koseritz, que 

indicaria como verdadeiro o ano de 1830. 

Nos dados bibliográficos acerca das produções literárias do alemão, encontrou-

se também grandes distinções, já que – nas oito obras atribuídas a ele – há divergência 

nos anos de publicação e no gênero ao qual se enquadram, principalmente devido à 

reprodução sistemática de dados na falta de acesso dos escritores aos exemplares 

originais. Rodrigues refere-se a Um drama no mar e a Laura: também um perfil de 

mulher como “romancetes” publicados, respectivamente, em 1862 e em 1875, e 

menciona a segunda edição de Laura, no ano de 1887; já Carneiro cita apenas Laura, 

informando apenas o ano de publicação como 1872; Oberacker Jr. caracteriza Um 

drama no mar como um conto publicado em 1863 e Laura é descrita como novela 

naturalista publicada em 1872. Segundo Afrânio Coutinho e Galante de Sousa, Um 
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drama no mar é uma novela publicada em 1863 e a narrativa Laura: também um perfil 

de mulher foi publicada em 1873; os autores não fazem atribuição de gênero. 

Guilhermino Cesar aborda Um drama no mar como novela publicada em Rio 

Grande em 1863 e Laura, sem classificação, publicada em Porto Alegre no ano de 

1873; já Grützmann refere-se à primeira como um romance publicado em Rio Grande 

em 1862 e a segunda como novela publicada na mesma cidade em 1875. Meneses 

refere-se a Um drama no mar como novela publicada em Rio Grande em 1863 e a 

Laura: também um perfil de mulher, sem descrição, publicada em Porto Alegre em 

1873. 

Outras produções literárias são atribuídas a Koseritz e a descrição delas 

também é dada de forma distinta pelos biógrafos e críticos literários. O drama Clara é 

apenas citado por Rodrigues, os dramas Nini e Inês são datados por Carneiro, 

Oberacker Jr. e Grützmann em 1860.  

As obras que analisaremos na presente dissertação foram citadas durante o 

século XX por críticos, biógrafos e historiadores da literatura sul-rio-grandense, porém 

sem um detalhamento maior, devido à falta de acesso às fontes primárias. E, além 

disso, a ficção romântica de Koseritz continua a ser citada em estudos recentes, como 

os de Imgart Grützmann (2007), o que evidencia a importância histórica desse resgate 

para a reiluminação de parte da obra de uma figura importante para o 

desenvolvimento das letras no século XIX. 
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3. OS ROMANTISMOS 

 

O Romantismo é um movimento literário complexo, uma vez que “não é 

apenas uma configuração estilística” ou “uma das duas modalidades polares e 

antitéticas – Classicismo e Romantismo – de todo o fazer artístico do espírito 

humano”, já que é uma escola “historicamente definida, que surgiu num dado 

momento, em condições concretas e com respostas características à situação que se 

lhe apresentou” (GUINSBURG, 1978, p. 14)40. Além disso, esse movimento literário e 

estético está envolvido no processo real da história europeia e ocidental, sendo 

consequência de um novo posicionamento do homem perante o mundo e perante a 

sociedade e, por isso, suas ideias são representativas para as artes: literatura, artes 

plásticas, música, mas também são importantes na filosofia, na história, que enfrenta 

uma crise epistemológica, já que tudo se faz história no Romantismo, e até mesmo na 

política. 

O Romantismo nasce então de uma revolta contra o padrão clássico francês 

predominante na Europa, pois como afirma Auerbach: 

 

Essa revolta irrompeu inicialmente na Alemanha, onde teve profunda 
repercussão e provocou o movimento do qual saiu toda a literatura 
da época de Goethe (1749-1832). A revolta estava dirigida contra o 
racionalismo da literatura francesa; essa literatura parecia, aos 
jovens alemães, artificial, estreita, falsa, longe da Natureza e distante 
do povo; parecia-lhes sufocar o gênio com as regras e a nobreza 
petrificada e seca da linguagem. (AUERBACH, 1972, p. 227-228)  

 

O movimento, segundo o crítico, realiza uma grande descoberta: a beleza e a 

perfeição artística não tinham sido alcançadas uma única vez na Antiguidade clássica e, 

por isso, os modelos do Classicismo não poderiam ser determinados como um modelo 

único a ser seguido, uma vez que “cada civilização, cada época e cada povo tinha a sua 

própria individualidade e sua própria forma de expressão, capaz de produzir obras de 

suprema beleza em seu gênero” e, portanto, era necessário considerar as obras das 

“diferentes épocas e civilizações com uma compreensão íntima dos dados históricos e 

                                                           
40

 Os trechos citados na sequência desta dissertação, exceto a referência de Auerbach, são retiradas da 
coletânea de artigos intitulada O Romantismo, organizada por J. Guinsburg. 
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da individualidade que são próprios a cada uma delas, sem julgá-las de acordo com os 

princípios absolutos e exteriores” (AUERBACH, 1972, p. 230).  

Nachman Falbel (1978) aponta que o período romântico é fruto de dois grandes 

acontecimentos na história da humanidade: a Revolução Francesa e a Revolução 

Industrial. A Revolução Industrial foi gerada pelas múltiplas inovações ocorridas na 

técnica industrial, a partir de meados do século XVIII, e esses avanços tiveram como 

consequência o desenvolvimento e o estímulo dado à indústria.  Já a Revolução 

Francesa é decorrente de um período revolucionário iniciado pela Revolução 

Americana, na qual a colônia inglesa reivindicava a independência e é parte de uma 

grande onda revolucionária europeia contra o Antigo Regime. O Regime francês estava 

ameaçado por uma grave crise econômica, que estava se disseminando por muitos 

anos. Burgueses e campesinos acometeram-se contra a nobreza centralizadora de 

cargos e de propriedades de terras e, além disso, as camadas populares da população 

eram arrematadas pela multiplicidade dos impostos e, a essa crise econômica, assoma-

se uma crise financeira motivada por más colheitas que vitimaram os campesinos já 

pressionados pelos impostos (FALBEL, 1978, p. 32).  

Após a Revolução ocorre o que Falbel denominou “o despertar das ideias 

sociais” (1978, p. 34), uma vez que o pensamento social passou a criticar os sistemas 

do passado e o socialismo passou a incorporar todas as doutrinas políticas que 

buscavam o surgimento de uma sociedade justa, na qual o homem “poderia dar vazão 

ao seu ser e à criatividade, livre de entraves econômicos e sociais” (FALBEL, 1978, p. 

35). Podemos perceber nesse intuito que o ideal socialista intenta no indivíduo e na 

sua criatividade possibilitada por uma subsistência digna e justa, sendo esses dois 

aspectos que se destacam no Romantismo, o que aponta para a ligação desse 

movimento com o cenário político da época. 

O Romantismo alimenta-se de evocações da Revolução Francesa e do Império 

que a sucede, das quais se salientam características importantes para o movimento 

literário: 

 

O heroísmo, o sacrifício, o sangue derramado vinculam-se a essa 
evocação do passado próximo. No âmago ocorre a eterna idealização 
do passado representado pelos grandes acontecimentos históricos. O 
Romantismo, em sua expressão historicista, através de Walter Scott, 
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Lamartine, Thierry, Guizot, Michelet, será, sob esse aspecto, 
imensamente rico e criador. (FALBEL, 1978, p. 36) 
 

Ademais, o nacionalismo também é oriundo de pressupostos políticos, pois 

Napoleão Bonaparte, a partir do golpe de estado de 1799, instaurou na França um 

regime autoritário com um grande desenvolvimento político-militar e uma política 

expansionista.  

O movimento romântico é oriundo das problemáticas sociais em voga no 

período de sua ascensão na Europa. Analisá-lo como mera oposição ao Classicismo, 

que o antecedeu, parece-nos um posicionamento ingênuo e restrito apenas às 

características estéticas dos movimentos literários. Não pretendemos afirmar, com 

isso, que não há essa oposição, uma vez que ela é evidente, mas ela é oriunda de uma 

transformação na sociedade e é consequente do período revolucionário que 

proporcionou a mudança no posicionamento dos escritores. 

Benedito Nunes (1978), adotando uma perspectiva que prioriza os fatores 

estéticos, aponta para a existência de duas categorias no Romantismo: a psicológica e 

a histórica. A categoria psicológica refere-se ao “sentimento como objeto da ação 

interior do sujeito que excede a condição de simples estado afetivo: a intimidade, a 

espiritualidade e a aspiração do infinito”, já a histórica está ligada ao movimento 

literário e caracteriza-se como uma visão de época condicionada “a um contexto sócio-

histórico e cultural determinado, que possibilitou a ascendência da forma conflitiva de 

sensibilidade enquanto comportamento espiritual definido” (NUNES, 1978, p. 52). 

Assim como Auerbach, Nunes ressalta o movimento como uma ruptura aos 

padrões clássicos, unindo-se, nessa negação, inúmeras fontes filosóficas, estéticas e 

religiosas e, por isso, o Romantismo caracteriza-se pela “confluência de vertentes até 

certo ponto autônomas, vinculadas a diferentes tradições nacionais” (NUNES, 1978, p. 

52) e, além disso, marca um período de transição entre o Antigo Regime e o 

liberalismo, entre o modelo de sociedade pré-industrial e o estilo de vida urbana 

nascente, bem como das “aspirações libertárias renovadoras das minorias intelectuais” 

e, em consequência, o “momento da conversão ideológica do ideal de liberdade que 

essas minorias defenderam, no princípio de domínio real das novas maiorias 

dirigentes, firmadas com o Império Napoleônico e após a Restauração” (NUNES, 1978, 

p. 53). Essa ruptura o fez um fenômeno da história literária e da evolução das artes e 
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foi, com isso, uma grande marca do rompimento da cultura em relação ao sistema de 

ideias do Iluminismo. 

Abordando o Romantismo, não apenas sob a ótica literária, e sim a arte 

romântica, Walter Zanini (1978) ressalta que o rompimento dos aspectos estéticos 

clássicos foi um processo gradual, o que vem ao encontro do que procuraremos 

salientar na novela Um drama no mar analisada na sequência desta dissertação: 

 

A quebra de uma estrutura repressiva da liberdade individual, 
corresponde na arte à superação de mandamentos estéticos que 
davam uniformidade às “escolas” do passado. A adoção de normas 
formais de base classicista é uma das características da época 
romântica, porém, cada vez mais, no avanço do tempo, a arte abre-se 
à participação, por introspecções ou veemências, na fase de 
excepcionais transformações históricas onde a sociedade moderna 
toma mais proximamente seu ponto de partida. (ZANINI, 1978, p. 
186) 

 

Esse processo de transição entre uma estética e outra não é considerado, 

muitas vezes, pelos historiadores e críticos da literatura, que normalmente 

caracterizam o período romântico como uma oposição ao seu antecessor, o clássico. 

Essa conceituação não é errônea, porém, a rebeldia dos intelectuais românticos vai 

além dos aspectos estéticos, uma vez que está vinculada às mudanças da sociedade 

contemporânea, era preciso novos padrões de literatura e de arte para expressar o seu 

tempo. A recusa da preceituação normativa do classicismo 

 

vem a ser mais do que uma simples rebeldia. Pois o romântico vê-se 
quase obrigatoriamente levado a pensar: se os cânones clássicos 
foram estabelecidos na Grécia antiga (como se afirmava então) é 
porque serviam para o seu povo naquele momento, mas o mesmo 
modelo não pode adequar-se a outra nação com uma fisionomia 
coletiva diferente e em outra moldura histórica. Como, pois aceitar 
como regras eternas os ditames artísticos do Classicismo? Uma nova 
época, um novo contexto, uma nova Gestalt exigem uma arte, um 
estilo, um ritmo distintos. (ROSENFELT; GUINSBURG, 1978, p. 270) 
 

Essa necessidade de vincular a literatura ao presente dos intelectuais vem ao 

encontro da perspectiva historicista do movimento, até porque se tudo se faz 

“história” no Romantismo, como nos afirma Guinsburg (1978, p. 18), nada mais 

pertinente que a arte retrate a “realidade” histórica na qual está inserida, já que 
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“todas as coisas são historicizadas e, com isso, relativizadas, sendo vistas como 

fenômenos momentâneos de um certo instante histórico” (ROSENFELT; GUINSBURG, 

1978, p. 279). 

Otto Maria Carpeaux (1978) trata da prosa e da ficção no Romantismo, 

recorrendo ao surgimento no gênero no “pré-romantismo”, por julgar que a discussão 

dos sintomas do anticlassicismo deve preceder a análise do período romântico. As 

primeiras obras do gênero já negavam os padrões classicistas: 

 

Estava criado um novo gênero literário, talvez o mais cultivado da 
época, um gênero de protesto do sentimento contra as convenções e 
tabus da sociedade do Ancien Régime: gênero representado por 
Nouvelle Héloïse (1761) de Rousseau, o Werther (1774) de Goethe, e 
Le Ultime lettre di Jacopo Ortis (1798) de Ugo Foscolo. É a expressão 
literária da ascendente classe média. (CARPEAUX, 1978, p. 160) 
 

Apesar da importância do romance gótico, um outro tipo de romance alcançará 

um maior número de leitores e será imitado em todo o Ocidente, o romance histórico, 

cujo maior representante é Walter Scott, caracterizado pela idealização do passado 

nacional; sendo que “os romances históricos dessa natureza constituem a grande 

massa da literatura de ficção da época romântica” (CARPEAUX, 1978, p. 163).  

Com relação ao público leitor dessas obras, o crítico afirma que “é um público 

novo que lê esses romances e novelas. Não são mais os diletantes aristocratas do 

século XVIII”, ao contrário, “é o novo público burguês que surgiu com a abolição do 

Ancien Régime pela Revolução Francesa”, sendo “um público menos exigente que não 

se preocupa com teorias literárias nem com vanguardas poéticas e muito menos com 

exaltações místicas” (CARPEAUX, 1978, p. 161). 

Ao analisarmos o Romantismo, torna-se importante a referência aos críticos 

que doutrinaram e impulsionaram o movimento. Dentre os pensadores, sobressaem-

se Madame de Stael (1766-1817) e Chateaubriand que “ofereceram o conteúdo da 

poética e da doutrina literária românticas” (COUTINHO, 1986, p. 6). Em Da literatura 

(1800), Stael destaca algumas características marcantes do Romantismo como, por 

exemplo, a importância do gênio criador da obra de arte literária, conceito de gosto da 

literatura, a valorização do nacional através da diferenciação dos costumes, hábitos e 
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circunstâncias de cada nação e a oposição ao classicismo francês em prol dos alemães 

e dos ingleses em sua revolta contra o estilo clássico da França. 

François René Chateaubriand, em O gênio do cristianismo (1802), eleva o 

cristianismo à categoria do poético e, assim como Madame Stael, critica a influência 

greco-romana na poesia, pois “os gregos e os romanos não expandem suas vistas mais 

além que sua vida, e não suspeitam de prazeres mais perfeitos que os deste mundo, 

não sendo, como nós levados às meditações e aos desejos pelo caráter de seu culto” 

(CHATEAUBRIAND, 1802, apud LOBO, 1987, p. 118). Além disso, a mitologia não pode 

ser sustentada porque ela diminui a natureza e bane a verdade e, com isso, o crítico 

afirma que no Romantismo há um sistema teológico que se opõe ao paganismo 

clássico e esse sistema é composto por conceitos como os de meditação, gênio, 

tristeza, solidão, dentre outras, forma e cristianismo, em seu pensamento estão em 

relação muito próxima. 

O cristianismo está presente na obra inicial de Koseritz: em seu Resumo de 

história universal, a narração histórica é iniciada com o mito da criação de Adão e Eva; 

em Um drama no mar, a presença e a ausência de Deus são destacadas pelo narrador 

que se declara um crente e que prega a onipotência divina; já em Laura: também um 

perfil de mulher, essa visão é atenuada, mas a ótica cristã norteia o texto através do 

discurso moralizador do narrador. 

Dentre os escritores que se dedicaram a postular conceitos para as obras 

românticas, destacamos Stendhal e Georg Sand por abordarem a ficção. Em Racine e 

Shakespeare (1825), Stendhal, assim como Stael e Chateaubriand, valoriza a 

construção romântica e desvaloriza os clássicos e, apesar de valorizar a obra de 

Shakespeare, afirma que é necessário adequar a obra ao seu tempo, evitando os 

longos discursos que não são compatíveis ao povo francês que capta tudo em meias-

palavras. A obra deve estar de acordo com a mentalidade de seus espectadores, no 

caso do teatro, e dos seus leitores, no caso do romance. 

O romancista valoriza o teatro romântico, por suas cenas “grandes e funestas, 

extraídas de nossos anais” serem mais interessante que “as infelicidades do Édipo” 

(STENDHAL, 1825, apud LOBO, 1987, p. 143). Ademais, assim como os autores 

anteriormente citados, coloca o romântico e o clássico em relação antagônica, pois “o 

Romantismo é a arte de apresentar aos povos as obras literárias que no estado atual 
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de seus hábitos e crenças são suscetíveis de lhes dar o máximo prazer possível”, 

enquanto o Classicismo “ao contrário, lhes apresenta a literatura que daria o maior 

prazer aos seus ancestrais” (STENDHAL, 1825, apud LOBO, 1987, p. 144). O 

Romantismo é o novo, é o fruto da coragem dos escritores; já o Classicismo é o velho, 

o adequado a uma estética ultrapassada. 

Stendhal, em 183041, tratando da aproximação entre literatura e realidade, 

define o romance da seguinte forma: 

 

um romance é um espelho transportado por uma estrada. Às vezes 
reflete, ante seus olhos, o azul dos céus, às vezes a lama das poças da 
estrada. E o homem que carrega o espelho em seu cesto de vime será 
acusado de imortal! Seu espelho mostra a lama e vocês acusam o 
espelho! Acusem antes a estrada onde há o lamaçal, e mais ainda o 
inspetor de estradas que deixa a água se estagnar e o lamaçal se 
formar (STENDHAL, 1830, apud LOBO, 1987, p. 146). 
 

George Sand, em História da minha vida (1855), apresenta uma teoria para os 

seus romances, que poderia ser aplicada a muitos romances sentimentais do 

Romantismo. Para a romancista todos os romances deveriam versar sobre o amor e 

idealizá-lo, mesmo que, para montar os personagens e os seus destinos, o escritor 

utilizasse recursos inverossímeis. 

Sand compara os seus escritos aos de Balzac, que lhe afirmara que “se podia 

sacrificar a idealização do indivíduo à verdade da descrição, à crítica da sociedade e até 

da própria humanidade” (SAND, 1855, apud LOBO, 1987 p. 162). Sand representa o 

homem como deveria ser, ou seja, idealizado dentro do belo e do encantador, e Balzac 

representa o homem como ele é. Pressupostos esses que encontramos nas obras de 

Koseritz, pois os personagens são idealizados: Marília e Laura elucidam a idealização 

da mulher e Elisandro a idealização do mal.  

Ao abordarmos o movimento romântico em seus aspectos gerais e ao 

analisarmos a ficção de um alemão naturalizado brasileiro, torna-se importante 

focarmos no Romantismo da Alemanha. Como já foi explicitado anteriormente, o 

movimento tem origem alemã e foi consequente de uma espécie de “pré-romantismo” 

denominado Sturm und Drang (tempestade e ímpeto), que ocorreu no período de 
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1760 a 1780, no qual se destacam Johann Gottfried Herder, Johann Georg Hamann, 

Goethe e Schiller, em oposição ao Iluminismo francês. Dos escritores envolvidos, o 

primeiro que se destacou e que postulou algumas das ideias chaves do Romantismo, 

tendo inclusive influenciado Goethe, foi Herder.  

Herder opõe a razão viva à abstrata, a primeira é “concreta, mergulha no 

elemento da existência, do inconsciente, irracional, espontâneo, portanto na escura e 

criativa vida, que move e que é movida” (SAFRANSKI, 2010, p. 24) e desse conceito 

deriva o culto ao gênio, que marcará o Sturm und Drang, e a corrente literária 

posterior, pois é naquele que a vida é capaz de circular livremente e que pode 

despertar a criatividade que compõe o seu gênio.  

Além disso, a filosofia herderiana postulou a máxima de que tudo é história, em 

um “pensamento novo, entender a história da natureza como a história do 

desenvolvimento” (SAFRANSKI, 2010, p. 26), a criação divina do mundo é incluída no 

processo da natureza e esse desenvolvimento dá-se em diversas etapas, todas elas 

pré-etapas do ser humano e, com suas considerações, “presenteou ao século XIX o 

conceito de uma história dinâmica, aberta” e ainda relativizou o tempo histórico: 

“cada momento, cada época possui seu próprio desafio e uma verdade que precisa ser 

agarrada e modulada” (SAFRANSKI, 2010, p. 27); o processo histórico não é, então, 

linear; ele se realiza através de rupturas e mudanças radicais, transformações essas 

que podem ser oriundas de movimentos e revoluções. 

Essa postura historiográfica pode ser relacionada, com relação a Koseritz, ao 

seu livro Resumo de história universal (1856), visto que nele a criação divina é o ponto 

de partida do relato. A história universal é dividida em etapas marcadas pelas 

mudanças radicais de um modelo de civilização a outro e, além disso, a divisão do 

texto em países aponta para outro postulado evidente no pensamento de Herder, a 

questão da nacionalidade como fator diferencial do homem e da sociedade. Outro 

aspecto importante é o intuito didático do resumo, como já analisamos nesta 

dissertação, já que o período valoriza a aquisição do conhecimento histórico. 

Herder também descobriu o individualismo, afirmando que “cada indivíduo 

marca de maneira singular aquilo que o homem é e pode ser” (SAFRANSKI, 2010, p. 

28), bem como se preocupa com a pluralidade – “o” homem não existe, há apenas 

“os” homens –, a pessoa que se desenvolve em um indivíduo é o centro significativo, 
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no entanto, ela precisa de uma comunidade que deve estar organizada de modo a 

propiciar que o ser possa “desabrochar sua semente individual” e a comunidade é 

“uma união para ajuda mútua nesse desenvolvimento” (SAFRANSKI, 2010, p. 28). 

Dessa atenção para a comunidade surge, em seus postulados, o conceito de 

espírito dos povos, uma vez que eles se constituem como unidades maiores pensadas 

a partir do indivíduo – as comunidades – assim como os indivíduos entre si formam 

essa pluralidade, denominada espírito dos povos, já que existem muitos povos, muitas 

vozes e a pluralidade “faz florescer a riqueza humana”. A fim de seguir esses espíritos e 

de entender os outros povos em suas tradições, Herder passou a “colecionar canções 

populares e outros documentos das culturas dos povos” (SAFRANSKI, 2010, p. 29) e, 

com isso, deu aos românticos o estímulo para prosseguir essa atividade. Koseritz, no 

Rio Grande do Sul, atentou para o folclore local, coletando cantos populares, como fica 

evidente, por exemplo, na menção ao seu nome feita por Sílvio Romero, em Cantos 

populares do Brasil (1985, p. 17).   

Em contraposição à Revolução Francesa e ao tiranismo de Napoleão Bonaparte, 

Schiller elabora uma terapia estética que deveria ajudar a tornar as pessoas aptas à 

liberdade, inaptidão evidente nos excessos da revolução, pois havia “instintos sem lei e 

brutos” liberados “depois da dissipação da ordem social” e que teriam agido em 

direção à sua “satisfação animal” (SCHILLER, apud SAFRANSKI, 2010, p. 41, grifo no 

original) e, por isso, acreditava em uma liberdade “controlada”, pois o homem não 

estava preparado para ser livre. Schiller propõe, como resposta ao barbarismo, uma 

revolução do espírito, pois “somente o jogo das artes, para ele, poderia 

verdadeiramente tornar o homem livre” (SAFRANSKI, 2010, p. 41) e, com isso, colocava 

grande esperança no efeito libertador da arte e da literatura. 

A arte é, em primeiro lugar, jogo; em segundo, autonomia, e em terceiro, uma 

compensação ao que Schiller considera a deformação específica da sociedade 

burguesa: o sistema de distribuição de empregos42, criticando as mudanças oriundas 

da Revolução Industrial. A organização da sociedade, em meio aos seus avanços 

técnicos, artesanais e científicos, tornou-se mais abstrata e mais complexa e, por isso, 

ela deixa que “o indivíduo empobreça em relação ao desenvolvimento dos seus 

talentos e forças” (SAFRANSKI, 2010, p. 45), o prazer foi separado do trabalho, o 
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homem torna-se um ser fragmentado, preso ao seu trabalho, sem desenvolver a 

harmonia do seu ser. O jogo da arte deve pelo menos compensar “essa lesão 

cancerígena na sociedade trabalhista que torna o homem um fragmento, uma mera 

cópia do seu negócio” (SAFRANSKI, 2010, p. 46, grifo no original). 

Essa crítica ao trabalho pode ser relacionada ao livro Resumo de economia 

nacional, de Koseritz, pois há em sua obra a divisão entre trabalho e gozo, sendo que o 

segundo só é propiciado pelo primeiro. Koseritz, ao contrário do que evidencia Schiller, 

critica o excesso de gozo e a ausência de trabalho, que corrompe a sociedade, 

consideração apropriada para a situação econômica do Brasil, que era um país 

escravocrata, com a sua economia baseada no trabalho escravo e com um grande 

número de ociosos na Corte.  

Outro aspecto que marca a ascensão do Romantismo na literatura alemã é a 

expansão do número de leitores, uma vez que, “nos círculos burgueses e pequeno-

burgueses, a leitura intensiva torna-se quase epidêmica no final do século XVIII”. A 

literatura passa a ser consumida de maneira voraz pelos alemães, que liam mais de um 

livro ao mesmo tempo. Esse crescimento aponta também para a afirmação do gênero 

romance, pois entre 1790 e 1800 “aparecem 2.500 romances no mercado, tantos 

quanto o total nos noventa anos anteriores. A procura crescente quer ser atendida. O 

público aprende a arte de ler depressa” (SAFRANSKI, 2010, p. 47).  

Além disso, há no período uma profissionalização dos críticos da literatura, 

alguns líderes do movimento romântico, que se esforçam para ler e analisar o grande 

número de obras em circulação, a fim de divulgá-las para a posteridade, já que “será 

uma questão de honra para os românticos que suas obras ainda existam, quando todas 

as outras já tiverem desaparecido há muito tempo” (SAFRANSKI, 2010, p. 48). Esse 

intuito é assimilado pelos críticos brasileiros como, por exemplo, Cônego Januário da 

Cunha Barbosa, Joaquim Norberto de Sousa e Silva, Joaquim Manuel Pereira da Silva, 

Francisco Adolfo de Varnhagen, dentre outros,43 e por Koseritz no posfácio que 

escreve sobre a poetisa Clarinda Siqueira.  

Surge uma literatura de divertimento. Principalmente através dos romances, os 

leitores passam a utilizar a literatura como espelho e ansiavam evadir-se do cotidiano 
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a fim de tornar suas vidas mais complexas, como a dos personagens das narrativas. 

Como nos diz Safranski, o clima geral transforma-se, as pessoas passam a se interessar 

pelo misterioso, a crença na transparência e na possibilidade de prever o mundo, ou 

seja, o racionalismo típico do Iluminismo, diminuíra e há, com isso, uma mudança de 

mentalidade na sociedade burguesa alemã. Esse interesse pelo misterioso está 

presente em Um drama no mar, pois a narrativa versa sobre os enigmas dos 

homicídios noticiados nos jornais rio-grandinos. 

Ludwig Tieck (1773-1853) criou as obras românticas imaginadas pelos teóricos, 

uma vez que a literatura que escreve concretiza o niilismo romântico no romance 

Willian Lovel (1795), a ironia está em sua comédia O gato de botas (1797), o modelo 

do romance artístico romântico está em As peregrinações de Franz Sternbald (1798). 

Além disso, ele é representante do que Safranski denomina fábrica de literatura, na 

qual se produziam romances em larga escala para atender o gosto popular, sendo que 

“Tieck aprendeu incrivelmente rápido como se faz literatura da literatura e como se 

acerta assim o gosto do público” (2010, p. 87). 

Tieck fez parte da difusão da literatura de cunho popular, mas escreveu obras 

que foram aclamadas pelos idealizadores do Romantismo e ainda consolidou as 

doutrinas do movimento no gênero romance, continuando um processo de afirmação 

dessa forma literária que iniciou com Goethe, pois: 

 

O Wilhelm Meister, de Goethe, havia trazido ao gênero do romance 
nova reputação. Ele motivou a ambição da nova geração de poetas 
de criar também uma narrativa na qual estivessem interligados a 
representação do desenvolvimento de um indivíduo interessante, o 
esclarecimento de problemas do trabalho artístico e uma imagem 
global da sociedade. Depois de Wilhelm Meister, o romance passa a 
ser um gênero poético universal, no qual tudo podia ter lugar (...). Em 
competição com Wilhelm Meister, Tieck escreve seu Franz Sternbald. 
Mas, ao contrário do primeiro, aí não foi o mundo burguês-nobre, 
mas a arte que triunfou no final. Assim queria o espírito romântico, e 
por isso se festejou esse romance... (SAFRANSKI, 2010, p. 98-99) 
 

No âmbito da poesia, Novalis tencionava entender a natureza a partir do 

próprio eu, influenciado por Fichte, e posteriormente passa a tratar de forças obscuras 

e, ao mesmo tempo, instintivas e criadoras, forças essas que denomina desejo, uma 

vez que cada homem vive do seu desejo e, por isso, essa força caracteriza-se como 
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algo mágico e misterioso, que comporia o seu princípio de idealismo mágico. Se Tieck 

incorpora em sua obra os conceitos filosóficos do Romantismo, Novalis encarna-os em 

suas poesias e na sua vida44 e, além disso, acrescenta temáticas novas aos seus textos 

como, por exemplo, a noite e a morte45, eixos temáticos presentes, por exemplo, em 

Um drama no mar, pois o poeta estava convicto de que “a morte que ele mesmo causa 

é uma transformação, não um final” (SAFRANSKI, 2010, p. 111). 

A desilusão oriunda dos desdobramentos da Revolução Francesa gera, no 

poeta, uma necessidade de evasão através da escrita, já que ele “escolhe a Idade 

Média cristã como imagem para criar um contraste”, o que se caracteriza como uma 

“busca pelo tempo perdido, no espelho da própria infância e na infância da raça 

humana” (SAFRANSKI, 2010, p. 120). Esses pensamentos foram de grande importância 

para o Romantismo e ganharam diferentes abordagens como ocorre, por exemplo, no 

Brasil, com a abordagem de outro tempo perdido: o anterior à colonização portuguesa. 

Outro aspecto importante do Romantismo alemão é a religião, pois se jogavam, 

seguindo o conceito de Schiller, com a natureza, com o eu, com a poesia, visto que a 

religião deveria ser levada a sério, mesmo que ela se configurasse como uma religião 

da fantasia, pois “a verdadeira religião não é apenas heteronomia, não é uma 

revelação externa, que vem de um deus que está por cima do mundo, mas o 

florescimento da liberdade criativa no homem até a autodivinação” (SAFRANSKI, 2010, 

p. 126-127)46. Koseritz, em sua novela Um drama no mar, vale-se de pressupostos 

cristãos, afirmando a existência de um Deus onipotente e onipresente que rege o 

universo e, por isso, afasta-se do conceito de religião pregado pelos românticos 

alemães. 

Apesar de toda a crítica romântica ao Classicismo, filósofos e poetas alemães 

buscam reinterpretar a mitologia, já que “não era mais necessário criar fronteiras 

rígidas entre o cristão e o pagão”, o conceito de arte e de religião fora expandido 
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 Novalis, após a morte de sua amada Sophie von Kühn, entra em estado de melancolia e anseia a 
morte e seus sentimentos tornam-se fundamentais para a poesia que produz posteriormente. O 
desespero pela perda da amada diminui com o tempo, mas o desencanto com a Revolução Francesa e 
com a sociedade intensifica-se. 
45

 Vários dos elementos da poética de Novalis são encontrados na obra de românticos brasileiros como 
Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, que são considerados pela historiografia literária brasileira 
como representantes de uma estética do “Mal do século”. 
46

 A problemática da religião ganha diferentes abordagens dos românticos que tratam do tema: Novalis, 
Schleiermacher, Schlegel, que não cabe serem analisadas neste breve panorama. 
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“tratava-se mais de desnudar a semente religiosa também nos antigos mitos e em seus 

sistemas, a mitologia” (SAFRANSKI, 2010, p. 142). Igualmente, as forças motrizes 

individuais da natureza e os instintos que agem sobre o homem podem ser 

representados individualmente “os deuses da água, do reino dos ares, da terra, da 

floresta, da luta, do amor, da astúcia, do movimento, da morte. Assim surge – como 

espelho das forças básicas numinosas – a mitologia do politeísmo” (SAFRANSKI, 2010, 

p. 143).  

A mitologia deve servir como inspiração ao indivíduo para “um universo 

criativo, do qual ele faz parte como um organismo que também cria” (SAFRANSKI, 

2010, p. 143), o que remete à busca do tempo perdido como fonte de arte. Apesar de 

Koseritz assemelhar-se aos demais românticos, unindo mitologia e características 

românticas, não podemos relacionar Um drama no mar à perspectiva citada, pois na 

novela os seres mitológicos estão relacionados com as ações da trama de maneira 

acessória, como uma espécie de pano de fundo; não há uma abordagem filosófica; não 

há relação com os conceitos de Schleiermacher, Hegel e Schelling e, por isso, 

aproxima-se dos clássicos, essa utilização dos deuses gregos foi advertida pelo filósofo 

e poeta Friedrich Hölderlin (1770 – 1843) como uma “falsidade em virtude da qual 

temas e nomes mitológicos são mal utilizados apenas para uma brincadeira estética” 

(SAFRANSKI, 2010, p. 153). 

Se a Revolução Francesa, em seu início, causou euforia e impulsionou o 

movimento romântico alemão, os seus desdobramentos, “quando Napoleão começara 

a transportar a herança da Revolução Francesa para uma ordem imperial” (SAFRANSKI, 

2010, p. 159), geraram uma reação nos poetas que se opunham à política 

expansionista de Bonaparte e à dominação da Alemanha. Um movimento contrário 

surge, então, acreditando que a Europa deveria ser unificada pelo cristianismo, uma 

vez que só a Igreja Católica Universal “garante uma ordem interior e exterior à altura 

do homem” (SAFRANSKI, 2010, p. 161), a religião passa a ser vista como uma fonte de 

ordem, pois a convivência pacífica dos povos poderia ser protegida por um poder 

católico.  

Outra consequência da Revolução foi o sentimento de afirmação nacional para 

contrapor à “Grande Nação” representada pelo reino francês; por isso, a Alemanha, 
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longe de ser uma nação com estados unificados, passa a questionar o que realmente 

significa “Alemanha”. 

Desse questionamento, origina-se a afirmação de uma suposta supremacia da 

cultura alemã, já que enquanto os outros povos estão ocupados com a guerra, o 

alemão “se educa com todo afinco num contemporâneo de cultura elevada, e esse 

progresso tem de lhe dar um maior peso sobre os outros no correr do tempo” 

(NOVALIS, apud SAFRANSKI, 2010, p. 162-163). A Alemanha não estava preparada na 

política, mas sua dignidade estava na cultura. Novalis e Schiller acreditavam que os 

alemães estavam incumbidos pelo espírito do mundo na grande missão de promover a 

bela humanidade na Europa.  

Esses pensamentos aproximam-se dos expostos por Koseritz, por volta de 1875, 

no Rio Grande do Sul, através do germanismo que pregava em seus artigos em prol da 

imigração alemã, visto que ela poderia, para ele, possibilitar inúmeros avanços para o 

povo brasileiro que, a partir da influência da cultura alemã, alcançaria o progresso. 

Além disso, Koseritz escreveu o Resumo de história e do Resumo de economia, assim 

como divulgou as doutrinas filosóficas de Darwin e Spencer a fim de instruir os nativos 

de sua pátria adotiva, fato esse que reafirma a importância atribuída pelo jornalista à 

cultura alemã. 

Além dessa afirmação, os românticos passaram a romantizar a poesia popular, 

o que vem ao encontro do intuito político de afirmação do nacional, pois: 

 

Era hora do romantismo político. O trabalho sobre a consciência 
individual alemã com a exaltação dos espíritos populares e da 
mitologia germânica, a coleta da poesia popular, a visão de educação 
nacional de Fichte – tudo isso podia confluir e criar um clima público 
que urgia a participação ativa de forças nacionais e patrióticas 
(SAFRANSKI, 2010, p. 170) 
 

Poetas, filósofos e intelectuais unem-se contra a dominação francesa, sendo 

que muitos deles integram as forças militares que lutam em prol da libertação. Os 

franceses passam a ser odiados; Napoleão passa de representante da salvação à 

“personificação do espírito do mundo, mas agora é um espírito maligno, demoníaco, 

que age nele e através dele: um antiespírito, o inferno, a natureza decaída, uma 

mistura de Prometeu e Mefisto” (SAFRANSKI, 2010, p. 173). Aversão que remete às 
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críticas de Koseritz à influência da cultura francesa que, para ele, era uma 

representação do vício e dos malefícios da vida burguesa, e ainda uma corrupção da 

sociedade, como fica evidente na xenofobia do narrador do romance Laura. 

Após essa conceituação do Romantismo de maneira mais geral e da exposição 

de algumas características do Romantismo alemão, por ser o autor trabalhado nesta 

dissertação dessa nacionalidade, cabe salientarmos, ainda, as repercussões do 

movimento no Brasil e no Rio Grande do Sul. O Romantismo no Brasil assumiu 

características particulares, que procuraremos evidenciar na sequência, como afirma 

Afrânio Coutinho: 

 

o Romantismo, no Brasil, assumiu um feitio particular, com 
caracteres especiais e traços próprios, ao lado dos elementos gerais, 
que o filiam ao movimento europeu. De qualquer modo, tem uma 
importância extraordinária, porquanto foi a ele que deveu o país a 
sua independência literária, conquistando uma liberdade de 
pensamento e expressão sem precedentes, além de acelerar, de 
modo imprevisível, a evolução do processo literário. (COUTINHO, 
1986, p. 14) 
 

Ao abordarmos o Romantismo brasileiro, torna-se plausível recorrermos aos 

primeiros historiadores da literatura brasileira. José Veríssimo (1916) descreve o 

Romantismo como um movimento de liberdade espiritual, que apresentou como 

objetivo “fazer algo diferente do passado e do existente, e até contra ambos” 

(VERÍSSIMO, 1998, p. 177). Já Sílvio Romero (1888) acredita que “o romantismo 

brasileiro, em seu acanhado círculo, asilou os mesmos debates que o seu congênere 

europeu”, seu maior triunfo “foi arrancar-nos em parte da imitação portuguesa, 

aproximar-nos de nós mesmos e do grande mundo” (ROMERO, 1960, p. 787).  

Muitos historiadores e críticos do Romantismo, como vimos anteriormente, 

tendem a opor esse movimento ao seu predecessor, o Arcadismo. Antonio Candido 

(2009), no entanto, analisa os movimentos literários como complementares na 

formação da literatura brasileira, uma vez que os árcades iniciaram o que seria o fator 

consolidador do Romantismo e da literatura brasileira – o nacionalismo literário: 

 

O movimento arcádico significou, no Brasil, incorporação da 
atividade intelectual aos padrões europeus tradicionais, ou seja, a um 
sistema expressivo, segundo o qual se havia forjado a literatura do 
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Ocidente. Nesse processo verificamos o intuito de praticar a 
literatura, ao mesmo tempo, como atividade desinteressada e como 
instrumento, utilizando-a ao modo de um recurso de valorização do 
país – quer no ato de fazer aqui o mesmo que se fazia na Europa 
culta, quer exprimindo a realidade local (CANDIDO, 2009, p. 327). 
 

O movimento subsequente não rompe com o intuito, ao contrário, desenvolve-

o, mas de maneira diversa devido a dois fatores: a Independência política e o 

Romantismo, que também é desenvolvido a exemplo dos países europeus, uma vez 

que: 

 

o movimento ideologicamente muito coerente da nossa formação 
literária se viu fraturado a certa altura, no tocante à expressão, 
surgindo novos gêneros, novas concepções formais; e no tocante aos 
temas, a disposição para exprimir outros aspectos da realidade, tanto 
individual quanto social e natural. Como as formas e temas 
tradicionais já se iam revelando insuficientes para traduzir os 
modernos pontos de vista, foi uma fratura salutar, que permitiu 
sensível desafogo, devido à substituição, ou quando menos reajuste 
dos instrumentos velhos, como evidente benefício da expressão. Isto 
compensou largamente os prejuízos, uma vez que seria impossível 
guardar as vantagens do universalismo e do equilíbrio clássico, sem 
asfixiar ao mesmo tempo a manifestação do espírito novo na pátria 
nova. Graças ao Romantismo, a nossa literatura pode se adaptar ao 
presente (CANDIDO, 2009, p. 327). 
 

A Ilustração do século XVIII favoreceu a aplicação social, enquanto a 

Independência desenvolveu, no romance e no teatro, o “intuito patriótico, ligando-se 

deste modo aos dois períodos”; no nível da expressão houve uma “disposição 

profunda de dotar o Brasil de uma literatura equivalente às europeias, que exprimisse 

de maneira adequada a sua realidade própria ou como então se dizia, uma ‘literatura 

nacional’” (CANDIDO, 2009, p. 327). A literatura é parte constitutiva dum esforço 

construtivo mais amplo, servindo ao intuito de “contribuir para a grandeza da nação” 

(CANDIDO, 2009, p. 328). 

Apesar de Arcadismo e Romantismo aproximarem-se historicamente e até 

mesmo em padrões estéticos, houve uma negação profunda e revolucionária, já que 

os românticos visavam redefinir não só a atitude poética, mas o lugar do homem no 

mundo e na sociedade: 

O Arcadismo se irmanava aos dois séculos anteriores pelo culto da 
tradição greco-romana; aceitava o significado literário da mitologia e 
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da história clássica; aceitava a hierarquia dos gêneros e a 
universalidade das convenções eruditas. 
O Romantismo, porém, revoca tudo a novo juízo: concebe de 
maneira nova o papel do artista e o sentido da arte, pretendendo 
liquidar a convenção universalista dos herdeiros da Grécia e Roma, 
em benefício de um sentimento novo, embebido de inspirações 
locais, procurando o único em lugar do perene. (CANDIDO, 2009, p. 
341, grifos do autor) 
 

Se, por um lado, o nosso Romantismo na poesia seguiu o idealismo alemão, 

bem como aderiu ao individualismo e ao demonismo, à sátira, inspirado em Byron, por 

outro buscou o realismo, em uma espécie de contrapeso a esse individualismo lírico, 

através do romance que “se constituiu, sobretudo na medida em que aceitou, como 

alimento da imaginação criadora, o cotidiano e a objetiva da vida social” (CANDIDO, 

2009, p. 344).   

O romance é o gênero romântico por excelência, por exprimir a realidade de 

maneira mais adequada ao século XIX, “seu triunfo no Romantismo não é fortuito. 

Complexo e amplo, anticlássico por excelência, é o mais universal e irregular dos 

gêneros modernos” (CANDIDO, 2009, p. 429), uma vez que é pouco redutível às 

fórmulas que regulamentavam a literatura clássica. O romance deve ao Romantismo a 

sua incorporação à literatura séria e, além disso, a voga desse gênero está vinculada, 

não só aos motivos estéticos, mas também à ampliação do público leitor: 

 

devido à participação mais efetiva do povo na cultura, depois dos 
movimentos democráticos. Daí um desenvolvimento da imprensa 
periódica e da indústria do livro, que solicitaram desde logo um tipo 
accessível de literatura – bastante multiforme para agradar a muitos 
paladares, relativamente amorfo para se ajustar às conveniências da 
publicação (CANDIDO, 2009, p. 430). 
 

Massaud Moises (1995) ressalta a vinculação do desenvolvimento do 

periodismo às primeiras incursões dos brasileiros no terreno da prosa de ficção, já que, 

desde 1827, eram traduzidas narrativas e publicadas no Farol Paulistano, bem como os 

primeiros exemplares nacionais, mesmo que consistindo em imitações estrangeiras, 

encontram-se n’O cronista, que circulou no Rio de Janeiro entre 1836 e 1839, no Jornal 

dos Debates e no Jornal do Comércio, na mesma cidade, entre 1837 e 183847.  As obras 

                                                           
47

 Os autores que escreveram para os periódicos citados e que estimularam a voga inicial do folhetim 
foram: Justiniano José da Rocha, Pereira da Silva, Firmino Rodrigues da Silva, Josino do Nascimento Silva, 
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que circulavam nos jornais eram “textos breves, adequados ao espaço do jornal; de 

onde a prevalência do conto e da crônica, e as novelas, no significado rigoroso do 

termo, não passarem de súmulas, esboços ou embriões, à espera do crescimento” 

(MOISES, 1995, p. 58). José Aderaldo Castello (2004) também destaca a importância da 

imprensa periódica e dos folhetins que foram fundamentais “na divulgação do novo 

gênero na Corte ou nas províncias” (CASTELLO, 2004, p. 223). 

Ainda sobre a adaptação do gênero romance ao ideário brasileiro, em seus 

primórdios, Afrânio Coutinho elucida (1986) que: 

 

O problema mais profundo e mais interior do homem, os 
sentimentos íntimos e pessoais que deram fama e eternidade aos 
heróis românticos, tudo isso não podia aqui encontrar muita 
correspondência, pois o brasileiro apenas nascia àquela época para a 
independência, não podendo os seus sentimentos ser os mesmos 
que os dos europeus, resultado do amadurecimento secular de 
autênticas aspirações filosóficas.  (COUTINHO, 1986, p. 241) 
 

A afirmação do gênero no Romantismo dá-se com A moreninha (1844), 

primeiro livro de Joaquim Manuel de Macedo, pois o autor introduziu o “romance 

brasileiro, nacionalizando a prosa de ficção nos temas e na técnica; iniciou o 

abrasileiramento da nossa tradição ficcional, emprestando-lhe uma fisionomia que 

faria carreira ao longo do século XIX” e, além disso, criou o “nosso padrão de romance 

romântico, diverso do europeu, notadamente o português, não só pela matéria, 

extraída de nossa conjuntura socioeconômica, mas também pela estrutura da 

linguagem” (MOISES, 1995, p. 79) e, por isso, seus romances inspiraram ficcionistas 

contemporâneos e os das gerações futuras, desde Alencar até Machado de Assis.  

José de Alencar é o autor que consolida, no romance, o projeto do 

nacionalismo literário do Romantismo, através de seus romances indianistas O guarani 

(1857), Iracema (1865), Ubirajara (1874), regionalistas como O gaúcho (1870) e O 

sertanejo (1875), bem como romances de complicação sentimental como Cinco 

Minutos (1856) e A Viuvinha (1857). Antonio Candido (2009) divide a obra do 

romancista em três vertentes: o Alencar dos rapazes, com o surgimento do herói em 

nosso Romantismo; o Alencar das mocinhas, com as obras de cunho sentimental e o 

                                                                                                                                                                          
Francisco de Paula Brito, Miguel de Sacramento Lopes Gama, Luís Carlos Martins Pena, João José de 
Sousa e Silva Rio e Vicente Pereira de Carvalho Guimarães.    
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Alencar dos adultos, de suas obras de maior relevo na composição do enredo e das 

personagens, como Lucíola (1862) e Senhora (1875). 

Coutinho considera-o o patriarca do nosso Romantismo, cuja obra está “ligada 

à fixação desse processo revolucionário que enquadrou a literatura brasileira nos seus 

moldes definitivos”. Alencar incitou o movimento de renovação, acentuando “a 

necessidade de adaptação dos moldes estrangeiros ao ambiente brasileiro”, ao invés 

de uma imitação servil; além de defender os motivos e temas brasileiros, sua 

contribuição praticamente postulou a “criação da ficção brasileira” (COUTINHO, 1986, 

p. 15). 

O sucesso do gênero também se dá em virtude da vocação histórica e 

sociológica do Romantismo que despertava o interesse pelo comportamento humano 

em relação ao meio e às relações sociais, o estudo das sucessões históricas e dos 

grupos sociais, da rica diversificação estrutural de uma sociedade em crise “não cabia 

de modo algum na tragédia ou poema: foi a seara própria do romance, que dele se 

alimentou, alimentando ao mesmo tempo o espírito histórico do século” (CANDIDO, 

2009, p. 430). É a sociedade em crise que é retratada por Koseritz em seu romance 

Laura: também um perfil de mulher. 

Ademais, o romance foi incorporado ao ideário nacionalista, descrevendo 

lugares, cenas, fatos e costumes do Brasil, como ocorre na obra de Koseritz. O projeto 

nacionalista fez do romance a verdadeira forma de pesquisa e de descoberta do país. 

Conjugam-se, então, a forma nova e o intuito de criar uma expressão nova para a 

pátria recém-independente e, por isso, as direções que se destacam na ficção 

romântica são o indianismo e o regionalismo. 

Já na década de 1870, quando é publicado, em Rio Grande, o romance Laura, a 

voga do Romantismo já tinha se esvaído na Europa, com o advento do Realismo, 

porém, no Brasil, como nos afirma Lúcia Miguel-Pereira (1973), romancistas como José 

de Alencar, Macedo e Bernardo Guimarães eram ainda os mestres do gênero, 

criadores e críticos “concorriam para que se mantivessem as tendências do 

romantismo, aquela mistura de idealismo e cor local que dominava desde a década de 

quarenta, desde A moreninha” (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 31). 

As mudanças no panorama da literatura brasileira deram-se lentamente. Não 

houve um movimento de revolta contra a predominância do Romantismo, mas havia a 
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consciência em alguns escritores, como Taunay e Machado de Assis, da necessidade de 

novos enfoques literários. O indianismo, a afirmação do Brasil em oposição a Portugal, 

o nacionalismo já tinham dado seus frutos e haviam se esgotado. Coube, então, ao 

regionalismo impor-se como fonte de observação da sociedade brasileira em outras 

partes do Império. Taunay, Franklin Távora, Apolinário Porto Alegre, Inglês de Souza 

escreveram obras que uniram a observação e a feição regionalista sem, com isso, 

vencer os preconceitos românticos, por isso: 

 

foi pela tangente do pitoresco que a observação se insinuou; lidando 
com gente humilde, com gente que os brasileiros educados à 
europeia consideravam com uma indulgencia galhofeira, ousavam os 
autores se aproximar mais da realidade. Superioridade toda 
ocasional, e que talvez lhe advenha de uma fraqueza, da sua forçada 
limitação. (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 34) 

 
O recurso regionalista, que operou a transição entre Romantismo e 

Naturalismo, serviu como uma forma de libertação, entretanto representou um 

desvio, pois os regionalistas, assim como os primeiros românticos que criticavam, 

privilegiaram a pessoa humana em sua análise ao invés do meio onde viviam e, com 

isso, “depois do brasileiro, tivemos o nortista, o gaúcho, o matuto da zona central, 

como se só por etapas nos pudéssemos aproximar do homem visto em si mesmo, com 

seus traços pessoais” (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 34-35). 

Ao falarmos do regionalismo na ficção brasileira, a prosa do Rio Grande do Sul 

sobressai devido ao romance regionalista ter sido a forma de expressão característica 

do gaúcho no século XIX e ainda no século XX. Guilhermino Cesar (2006) evidencia os 

conflitos bélicos, nos quais o Rio Grande do Sul esteve envolvido ao longo do século 

XIX, que originaram uma convulsão interna, sendo que o progresso material do estado 

adveio da contribuição dos imigrantes alemães que vendiam seus produtos agrícolas 

às forças militares. Na ordem cultural: 

 

apurou-se o sentimento das peculiaridades brasileiras, o amor das 
tradições pátrias; marchou portanto o gaúcho, nessa ordem de 
afeições, no sentido de reviver, sublimando-o a arte, o seu próprio 
sentimento localista, a esta altura naturalmente exacerbado pela 
certeza íntima da valiosa atuação que lhe coubera em defesa da 
pátria comum, como que se penitenciando da rebeldia de 35. (CESAR, 
2006, p. 183) 
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O primeiro livro de versos publicado nesse sítio foi Poesias oferecidas às 

senhoras rio-grandenses (1834), de Delfina Benigna da Cunha, descrito por 

Guilhermino Cesar da seguinte forma: 

 

A sua poesia apresenta-se impregnada de melancolia e tristeza. A 
musa da desgraça é que a inspira. Aqui e ali não deixa, porém, de 
fazer poesia de ocasião; canta batizados, bodas e mortes, tudo isso 
com um largo dispêndio de encômios a amigos e protetores, 
revelando aquele oportunismo lamuriento e pegajoso dos cegos. 
Fora daí, a temática é já a dos românticos, preparada porém com os 
ingredientes próprios do arcadismo. Faltando-lhe a visão do mundo 
exterior, volta-se, sobretudo para dentro de si mesma, para o seu 
desamparo de mulher bela e inválida. Os homens viviam em guerra. 
Só mesmo uma pobre mulher cega poderia fazer lirismo. (CESAR, 
2006, p. 104) 
 

Anos mais tarde, em 1845, surge outra mulher na literatura sul-rio-grandense, 

Ana Eurídice Eufrosina de Barandas, com A filosofia do amor, a sua produção em 

conjunto com a de Delfina “anunciam o desabrochar literário da Província de São 

Pedro, em conjuntura social difícil, justamente quando o ofício das letras era quase 

defeso às mulheres” (CESAR, 2006, p. 113). Manuel Araújo Porto Alegre escreve a Ode 

Sáfica (1830), sua primeira produção em verso; publica, em Paris, em conjunto com 

Gonçalves de Magalhães a revista Niterói, em 1835, publicação propulsora do 

Romantismo no Brasil; e em 1863, publica a sua mais importante obra literária, as 

Brasilianas; suas produções artísticas, entretanto, não estão vinculadas à temática sul-

rio-grandense; manteve-se “ausente dos quadros locais, indiferente mesmo à sorte de 

sua província, ao sofrimento de seus conterrâneos” (CESAR, 2006, p. 115). O primeiro 

romance publicado na província é A divina pastora, de Caldre e Fião, do qual já 

tratamos no primeiro capítulo da presente dissertação. 

O regionalismo é a marca da produção dos escritores que publicaram na 

Revista do Partenon Literário. Se, no restante do país, o Romantismo centrou-se em 

obras como as de José de Alencar, no passado longínquo e na figura do índio; no Rio 

Grande do Sul os escritores miraram um passado próximo – a Revolução Farroupilha – 

e exaltaram não o índio, mas o típico gaúcho – o peão de estância, o vaqueano, o 

soldado – formando o mito do gaúcho. Guilhermino Cesar (2006) descreve o 

regionalismo como “um esforço bem sucedido pela definitiva integração da raia sulina 
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na cultura da nação brasileira” (CESAR, 2006, p. 187). Cabe lembrar aqui a pouca 

importância e representatividade política da província em relação ao restante do país e 

a inexpressividade de sua literatura no Império, o que justifica esse impulso de 

registrar e de exaltar a vida do gaúcho. 

A ficção sul-rio-grandense, que compreende o interesse da presente 

dissertação, iniciou-se, segundo Guilhermino Cesar, com Caldre e Fião, desenvolvendo-

se em meados do século XIX, em tendências opostas: 

 

A ficção, entre os gaúchos, produziu inicialmente o romance 
individualista, sentimental; após, o romance condicionado ao meio 
social, atento às implicações determinadas pela terra, pelo gênero de 
trabalho e pela tradição local – e aí temos o chamado regionalismo. A 
essas duas tendências bem marcadas correspondem obras que por si 
mesmas se classificam, pois não se fundem – para exemplificar – 
como expressão do mesmo processo, A donzela de Veneza, de 
Koseritz, e a Mãe de Ouro, de Vítor Valpírio, tão distanciadas entre si, 
embora na aparência muito próximas. (CESAR, 2006, p. 325-326) 
 

Como representantes da corrente do Romantismo individualista, o historiador 

destaca os seguintes autores: Carlos de Koseritz, Carlos Eugênio Fontana, dentre 

outros, e como representantes do romantismo regionalista são evidenciados: Caldre e 

Fião, Apolinário Porto Alegre, etc. Dentre as duas correntes salientadas, fica claro que 

Cesar considera a produção regionalista superior à individualista devido às críticas que 

faz, por exemplo, aos romances de Koseritz e de Fontana, em detrimento aos escritos 

de autores como José Bernardino que, apesar de escrever obras com pouco mérito 

artístico, merece destaque por ter escrito sobre a natureza, o homem e os costumes 

sul-rio-grandenses. 

 João Pinto da Silva analisa, em sua História da literatura do Rio Grande do Sul 

(1924), principalmente a poesia sul-rio-grandense, concedendo pouco espaço à ficção 

e abordando apenas os autores regionalistas – Apolinário Porto Alegre, Alcides Maia e 

Simões Lopes Neto (os dois últimos escrevendo já no século XX) –, sendo Apolinário o 

único regionalista do oitocentos que merece menção pelas: 

 

suas poliédricas aptidões, que lhe permitiram ser, ao mesmo tempo, 
educador, glossógrafo, etnólogo, dramaturgo, poeta, romancista, 
jornalista, – Apolinário José Gomes Porto Alegre exerceu a mais larga, 
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a mais legítima e fecunda influência sobre a formação moral e mental 
da mocidade rio-grandense do seu tempo. (SILVA, 1924, p. 146) 

 

O panorama do Romantismo traçado na presente dissertação elucida o quanto 

esse movimento literário é complexo e variado. A corrente literária, que teve início na 

Alemanha e na Inglaterra, difundiu-se por todo o Ocidente, mas sem por isso manter 

uma tendência única, uma forma dominante, uma vez que cada nação, apesar de 

adotar padrões semelhantes como, por exemplo, o nacionalismo, coloriu a sua poesia 

e a sua prosa com as tonalidades características de seu povo, como ocorreu no Brasil, 

que não se voltou para a Idade Média, como faziam os europeus, mas para o índio que 

se mostrava o elemento primitivo a ser resgatado, assim como os escritores sul-rio-

grandenses buscaram a sua cor local, retratando não o índio e sim o tipo característico 

gaúcho, pós Revolução Farroupilha, o peão de estância, o soldado da guerra. Ao 

analisarmos as narrativas de Koseritz, veremos que as características explicitadas nem 

sempre são apresentadas de maneira clara, as fronteiras estéticas entre Classicismo, 

Romantismo e Realismo são tênues, mas o panorama acima exposto torna-se útil 

justamente para que possamos encontrar esse limites. 

Se antes falávamos do intuito de Koseritz em contribuir para a divulgação de 

doutrinas filosóficas que, para ele, ajudariam no desenvolvimento do país, podemos 

nos referir nesse momento ao intuito de auxiliar na formação de uma literatura 

nacional. Primeiro, foram os dramas “rio-grandenses” escritos na cidade de Pelotas, 

depois foram as traduções de autores reconhecidos na época como, por exemplo, a 

tradução de “The dun”, de Miss Edgeworth, publicada em formato de folhetim no 

jornal Eco do Sul, seguida do folhetim Um drama no mar (1862), de sua publicação em 

livro e de Laura: também um perfil de mulher. Como se vê as tentativas mantidas ao 

longo dos anos, mesmo após a consolidação na carreira jornalística na capital da 

província, o jornalista publica ainda um romance na cidade de Rio Grande e, já imbuído 

pelos preceitos naturalistas, traduz as narrativas de Sacher-Masoch, escreve prefácios 

e críticas literárias, mantendo o intuito de divulgação existente desde os seus 

primeiros anos no Brasil. 
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3.1. UM DRAMA NO MAR 

 

A novela Um drama no mar foi localizada em pesquisas na Biblioteca Rio-

Grandense (Rio Grande – RS), primeiramente em formato de folhetim no jornal Eco do 

Sul, publicado no período de 11 de outubro a 4 de novembro de 186248, com autoria 

atribuída ao pseudônimo X. Y. Z. Através de novas buscas na mesma biblioteca, 

encontrou-se um exemplar de uma novela homônima, sem capa e, portanto, sem 

indicação de autor, data ou local de publicação, mas, no entanto, com texto igual ao 

folhetim publicado no Eco do Sul em 186249.  

A autoria dos textos é, portanto, atribuída a Carlos de Koseritz por dois 

motivos: por ser o autor um dos colaboradores do jornal Eco do Sul e, principalmente, 

por um anúncio publicado no mesmo jornal, em 18 de abril de 1863, divulgando a 

venda da novela de mesmo título e com a autoria conferida ao jornalista.  

Conforme nota ao final desse volume, a narrativa baseia-se numa tragédia 

ocorrida em praias gaúchas, no ano de 1862, esclarecendo que as ações do 

personagem Elisandro Moriby foram baseadas nos assassinatos realizados por 

Ferdinando Petrina e menciona, ainda, a sua execução no dia 30 de dezembro de 1862, 

fato confirmado por um site em língua inglesa50, que esclarece, além da data de 

execução, o motivo: assassinato em alto-mar51. 

Outro dado que corrobora a ocorrência verídica desse “drama no mar” é uma 

justificativa à publicação do folhetim que foi encontrada no jornal Eco do Sul, após a 

exposição do primeiro capítulo, que diz o seguinte:  

 

                                                           
48

 Antonio Hohlfeldt (2003, p. 304), em listagem dos folhetins publicados em Porto Alegre, cita um texto 
anônimo, intitulado Um drama no mar, publicado no jornal A Ordem, no período de 5 de julho de 1884 a 
26 de maio de 1885. 
49

 Utilizaremos, na presente dissertação, a edição em livro da novela, devido ao fato de termos 
comparado as duas edições sem localizarmos nenhuma mudança entre o texto publicado em formato 
de folhetim, em 1862, e a sua publicação posterior, em 1863. 
50

 No endereço www.capitalpunishmentuk.org/1837.html, há uma lista das execuções públicas 
realizadas na Inglaterra entre 1837 e 1868, inclusive de Ferdinando Petrina em 30 dez. 1862. 
51

 Dado também localizado no The annual register or a view of the history and politics of the year 1862. 
A narração dos crimes assemelha-se a encontrada nos jornais rio-grandinos. 



131 
 

Um Drama no Mar – É este o título de uma novela que nos foi 
oferecida pelo seu autor, com o fim de ser publicada em nossas 
colunas. 
Não lemos senão o princípio que hoje estampamos e por isso nada 
pode nos acrescentar quanto ao mérito do escrito; julgamos, porém, 
que ele interessará os nossos leitores, porque lhe serve de base o 
horrível acontecimento que há poucos dias se deu bem perto de 
nossas praias e que tanto impressionou o público do lugar. 
Não hesitamos, pois de recomendar ao público a leitura da novela 
com que fomos obsequiados pelo SR. X. Y. Z. (ECO DO SUL, 11 out. 
1862) 

 

Alfredo Ferreira Rodrigues compara Um drama no mar a outra narrativa do 

autor, A donzela de Veneza: 

 

É surpreendente a diferença entre os dois livros e muito deveria ter 
estudado o autor, para em tão curto espaço de tempo, apresentar 
tamanho progresso. A linguagem é mais elevada e mais correta e, a 
trechos, encantadora e poética; a ação corre mais animada e o leitor 
sente-se preso ao desenrolar de um drama pavoroso, que o comove 
profundamente. O fato que serve de assunto ao romance é 
verdadeiro e bem perto de nossas costas representou-se a medonha 
tragédia, mas há em toda a narrativa vida, há arte. De um 
acontecimento cheio de horror, soube o romancista formar um livro 
interessante. (RODRIGUES, 1890, p. 13, 14) 

 

Encontraram-se também referências aos homicídios ocorridos no navio, nas 

edições dos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro de 1862, do referido jornal, no qual vemos 

os fatos dessa tragédia narrados anteriormente à publicação do folhetim, o que 

evidencia a utilização dos mesmos na construção da novela, como se pode perceber no 

trecho retirado do Eco do Sul do dia 9 de outubro: 

 

Horrível drama marítimo – Ontem chegou ao nosso porto, algemado 
e preso, um marinheiro austríaco que cometeu horríveis crimes. 
Pertencia à tripulação de um navio inglês que saíra de S. Francisco 
com carga de madeira para Montevidéu, e no alto mar assassinou, 
não se sabe ainda porque razões, o capitão do navio, a esposa dele 
e o piloto. 
Achando-se armado com duas pistolas não conseguiu o resto da 
tripulação prendê-lo incontinente, mas apanhando-o um dia 
desprevenido ocupando a lavar o sangue de que estava coberto 
lançaram-se sobre ele e o amarraram.   
Não havendo mais piloto a bordo, andou o navio sem rumo nas 
águas de nossa costa; há dias fez sinal à barca “Aliança” para dar-
lhe um piloto, mas esta passou sem atender o sinal. 
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Mais felizes foram os abandonados marinheiros para com a barca 
“Ligeira” que lhes mandou a bordo o contra mestre o qual os trouxe 
à barra. 
Ontem desembarcou pelas 2 horas da tarde o assassino que um 
vapor trouxe da barra e foi recolhido à cadeia desta cidade. 
Que horrível drama seria este que teve tão trágico desfecho? 
O que não se faria a esse infeliz para fazê-lo chegar a tal estado de 
desespero, que praticou atos tão cruéis? 
E o que não se passaria depois a bordo de um navio sem rumo, com a 
marinhagem sem superiores, com o homicida algemado a mercê da 
tripulação? 
Sepultariam os cadáveres das vitimas, ou os conservariam ali, onde 
sucumbiram, para prova do crime? 
Seria esse crime um simples ato de desespero, seria uma loucura, ou 
seria quiçá uma combinação? 
Qual será o procedimento dos respectivos cônsules inglês e austríaco 
em tão grave fato? 
Veremos.  
Para nós, que não podemos colher mais informações, tudo ainda é 
mistério. 
Quando tivermos obtido amplos esclarecimentos narraremos o fato 
por extenso. 
Aguardamos o procedimento das autoridades do lugar e dos 
respectivos cônsules. (ECO DO SUL, 9 out. 1862 p. 2, grifos nossos) 
 

Os trechos destacados estão presentes na novela; apenas os nomes das 

embarcações citadas são omitidos e, além disso, na narrativa, a trama dá-se 

rapidamente, o patacho não fica dias à mercê da salvação, pois essa ocorre no mesmo 

dia da prisão de Elisandro. A nacionalidade do assassino também é distinta, pois na 

notícia ele é descrito como austríaco, enquanto na obra ficcional ele é italiano e a nota 

ao final do volume não retifica essa informação. 

Outros dados das notícias do Eco do Sul também estão presentes na narrativa: 

a forma como os assassinatos foram cometidos: “o capitão com um machado sobre a 

cabeça, o 1° piloto com um tiro de pistola e duas punhaladas, e a senhora com duas 

punhaladas”; a prisão do assassino pelos demais marinheiros: “arvorou-se o capitão, 

mas depois de algumas horas foi preso e algemado pelo resto da tripulação do navio”; 

o periódico ainda descreve a ação do grumete que prendeu Elisandro: “um grumete, 

também alemão, de 16 a 17 anos de idade, lhe traz água, e no momento em que o 

assassino lava as mãos, lança-se sobre ele o heroico mancebo e agarram-no por de traz 

o sujeito até acudir o resto da tripulação” (ECO DO SUL, 10 out. 1862, p. 1). 
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Na edição do jornal do dia 12 de outubro, um dia após a publicação do segundo 

capítulo da novela, vemos menção ao nome do personagem Elisandro de Moriby e não 

ao do assassino que aparece em nota na segunda edição da novela, como citado 

anteriormente, o que nos mostra que Koseritz utilizou o nome pelo qual o assassino se 

identificou e que o seu verdadeiro nome deve ter sido descoberto ao longo do 

inquérito policial. O piloto do navio, que na novela é denominado apenas L..., 

conforme informação também do jornal, chamava-se Lipari, e a reprodução dos nomes 

também se estende ao outro piloto Jones, porém não há nenhuma citação nos jornais 

ao nome da jovem esposa de Lipari, também assassinada.  

Entretanto, alguns detalhes dos crimes descritos pelo jornal são tratados de 

forma distinta na narração, pois a esposa de Lipari não está no local no momento dos 

homicídios. Ela chega: “ao lugar do sinistro a jovem esposa do capitão, filha de 

Montevidéu, de 15 anos de idade e casada apenas há 3 meses” e tenta “fugir com o 

fim de recolher-se ao rancho da proa, ele a alcança em caminho e a derruba com duas 

facadas no peito”. Na novela, Marília está na câmara e é esfaqueada acidentalmente e 

não consegue fugir do assassino. A idade da jovem também é distinta, uma vez que na 

novela ela tem 16 anos. Como na ficção, a esposa de Lipari não morre após ser 

esfaqueada, mas não há menção ao suicídio e nem à obsessão do 2º piloto pela jovem, 

já que os motivos do crime permanecem desconhecidos “só ele [Elisandro] e Deus o 

sabem, porque os outros atores do horrível drama já descansam no túmulo” (ECO DO 

SUL, 10 out. 1862, p. 1). 

Há também referência ao folhetim publicado no jornal, no qual vemos uma 

crítica ao mesmo e a quem o escreveu:  

 

Esses diabos de rabiscadores nada deixam escapar; parecem uns 
lobos famintos, que com verdadeiro desespero se atiram sobre 
qualquer coisa que lhes possa servir de alimento a sua escribomania, 
e não se lembram que o pobre escritor de rodapé, também precisa 
de matéria para encher as suas vinte linhas obrigatórias. (ECO DO 
SUL, 12 out. 1862, p. 1) 

 

E, devido à semelhança da linguagem entre a encontrada na novela e a 

presente nesse texto, esse comentário pode ter sido escrito pelo próprio Koseritz que 
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utiliza o pseudônimo X. Y. Z., como uma forma de isentar-se de suspeita acerca da 

autoria do escrito.  

Após o trecho referido acima, encontra-se uma narrativa um tanto curiosa: o 

escritor da matéria do jornal, que não se sabe quem seja, fala do interrogatório feito 

ao assassino na casa do cônsul britânico, Senhor Gallan, e narra que ia “por acaso 

passando pela Rua Bella” e “sem cerimônia, como costumo ser, entrei pelos fundos” 

(ECO DO SUL, 12 out. 1862, p. 1), ficando escondido, ouvindo a inquirição das 

testemunhas. Essa matéria faz parte do “Mosaico Rio-grandense”, uma espécie de 

coluna do jornal Eco do Sul e que, ao que tudo indica, constitui-se de uma coluna de 

humor, a exemplo da narrativa citada e a frase que acompanha o nome da coluna, 

Ridendo Castigat Mores. 

O narrador da novela faz alusão à veracidade dos fatos, mostrando a 

proximidade entre realidade e ficção no texto, o que fica evidente no primeiro capítulo 

da narrativa: 

 

 O que vou narrar-vos tem um fundo de verdade; os fatos se deram, e 
deram-se bem perto de nossas praias, deram-se há bem pouco 
tempo; ainda todos estremeçam ao recordarem-se da primeira 
notícia desses horríveis crimes, que circulou pela nossa pacífica 
cidade. 
Os fatos são reais; alguns aumentos, algumas liberdades são 
perdoáveis por certo do escritor, que se vê obrigado a revestir o 
descarnado esqueleto da horrível realidade, como os ouropéis de 
fantasia. (...) 
Nem tudo quanto vou narrar-vos é constatado pelos fatos, nem tudo 
é real; muitas vezes abandonarei as rédeas à minha fantasia, mas 
muitas outras cenas são a fiel pintura do ocorrido, e vós o sabeis. 
(KOSERITZ, 2013, p. 5) 
 

A novela é composta, então, a partir dos fatos noticiados nos jornais da época, 

que, entretanto, não divulgam as causas dos crimes, mas que aparecem na trama 

ficcional, através dos “aumentos” dados aos “mistérios” pelos “ouropeis da fantasia”, 

como nos elucida o narrador no trecho supracitado, pois nesse horripilante drama 

“houve mistérios ocultos, abismos, que não foi permitido prescrutar ao público, mas 

que pode o escritor utilizar-se deles para colorir a sua narração” (KOSERITZ, 2013, p. 

5). 
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O primeiro capítulo caracteriza-se como um prólogo ao leitor, no qual a 

veracidade dos fatos e os preenchimentos ficcionais são ressaltados; entretanto, essa 

abertura do texto destaca-se pelo diálogo que o narrador estabelece com o seu leitor, 

a fim de estabelecer uma relação de fidelidade com o público, uma vez que o narrador 

apresenta-se como um homem que conhece o oceano e as emoções nele vividas, 

descrevendo o que entende por ficção, uma vez que só quem viveu no mar pode 

narrar fatos como esses, e ainda evidenciando a relação entre a arte e a realidade: 

 

Só quem conhece o oceano, pode descrevê-lo; só quem viveu no 
meio da borrasca, só quem ouviu o roncar da tempestade, pode 
pintá-la; as outras cores são pálidas e desbotadas; a palavra do 
poeta, o pincel do pintor só acha vida na realidade; ante os grandes 
espetáculos da natureza, a imaginação perde a sua elasticidade, a 
fantasia, as suas brilhantes cores. 
Só o marítimo descreve o mar, só o marítimo conhece-lhe os 
segredos, só ele sabe compreender-lhe as emoções (KOSERITZ, 2013, 
p. 5). 
 

A realidade, de que trata o narrador, não tem relação como o que vai ser uma 

das principais características do romance romântico, o lastro do real (CANDIDO, 2009, 

p. 430), como veremos mais detalhadamente na análise do romance Laura, e sim com 

a veracidade dos acontecimentos, sendo que é dessa maneira que a verossimilhança é 

buscada. 

O narrador confidencia seu passado de marinheiro ao leitor, intercalando os 

discursos em primeira e em terceira pessoa, visando à identificação de seu 

destinatário. Nas cenas mais cruéis da narração como, por exemplo, no estupro da 

protagonista, o narrador poupa o seu leitor, convidando-o para correr “um véu, 

leitores, sobre essas horríveis cenas, que acompanharam aquela noite de tempestade, 

que bem perto de nossas costas se deram, enquanto nós pacificamente repousávamos 

nos braços de Morfeu” (KOSERITZ, 2013, p. 30). 

Essas estratégias, como nos diz Marisa Lajolo, “se não garantem ao narrador a 

fidelidade do leitor a um texto que se prolonga, sem dúvida estreitam a cumplicidade 

entre ambos: o leitor é uma figura para quem se conta em segredo os acontecimentos 

da trama” (LAJOLO, 1999, p. 20, grifo da autora). Outro aspecto que legitima essa 

aproximação entre quem narra e quem lê são as várias referências a pintores alemães 
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como Hans Holbein (1497-1543) e Rembrandt (1606-1669), além de algumas 

referências literárias, que apontam para que tipo de leitor a narrativa era destinada.  

O narrador ainda se expõe como um jornalista que, apesar “do diário lidar da 

imprensa periódica” lhe tenha “gasto a imaginação, tenha cortado as asas à minha 

fantasia, embora a realidade da vida material tenha, uma por uma, destruído as 

minhas ilusões poéticas da primeira juventude”, “ainda me fala à alma a majestade do 

oceano e, onde a doce poesia já não acha eco, o ribombar da tempestade ainda 

desperta simpatias, ainda me inspira” (KOSERITZ, 2013, p. 6), o que remete a essa 

relação de aproximação visada. 

A trama da novela constitui-se dos fatos anteriormente mencionados, mas 

mostra-os sob a forma de um triângulo amoroso, criando ou transcrevendo na ficção 

os motivos que todos questionavam para os acontecimentos se darem de forma tão 

cruel. O enlace dá-se pela disputa entre Elisandro e L... pela posse de Marília, o que 

acarretará todo o conflito da trama, que gira em torno da obsessão e do desejo de 

vingança de Elisandro por ter sido desprezado pela jovem e humilhado por seu esposo. 

Outros acontecimentos citados na novela como, por exemplo, a prisão de Elisandro 

feita pelos marinheiros e, em consequência disso, o navio ter ficado à deriva, sendo 

posteriormente salvo pela barca Ligeira, estão todos nas notícias dos jornais, o que 

mostra que Koseritz utilizou-se das informações que tinha como jornalista para criar a 

novela. 

O narrador opina acerca dos fatos, relata a sua experiência como marujo, clama 

pela onipotência de Deus, e essas concepções levam o biógrafo Alfredo Ferreira 

Rodrigues a considerar que Koseritz descreve na narrativa o período em que foi 

marinheiro, pois o alemão “sentia-se talhado para a vida de marinheiro e tão fundas e 

duradouras foram as impressões que nela recebeu que, anos depois, em 1862, 

[utilizou-as] na introdução de uma de suas obras” (RODRIGUES, 1890, p. 4). 

No segundo capítulo, há o início da descrição dos fatos que ocorreram na 

embarcação; a tarde é descrita como amena e o “límpido azul do céu refletia-se nas 

verdejantes ondas do Atlântico, e Febo, dirigindo o seu rutilante carro ao ocaso, já 

banhava de rósea luz o horizonte” (KOSERITZ, 2013, p. 7). À descrição do ambiente, 

segue a caracterização dos personagens: L... possuía “os olhos azuis, a basta barba 

loura, a cor vermelha do rosto, assombreado pelo chapéu de Chile, mostravam que L... 
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era filho do norte, que não vira a luz no hemisfério cujas águas agora sulcava”; o 

capitão era inglês, “filho dos alvos rochedos de gesso das costas da velha Albion”; já 

Marília, sua esposa, era uma encantadora jovem de cabelos “cor de azeviche, [com] os 

raios voluptuosos que despedem os seus negros olhos”, com a “tez levemente 

morena” que, em conjunto com “a graça e flexibilidade de seu esbelto corpo, [e de] 

suas mãos e pés de microscópicas dimensões”, demonstravam “que Marília nascera 

em nosso hemisfério” (KOSERITZ, 2013, p. 8). A descrição de Marília aproxima-se do 

Romantismo brasileiro que se afasta da descrição de mulheres com fisionomia 

europeia como ocorre, por exemplo, no romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de 

Macedo. 

O narrador também destaca o caráter dos personagens, que são relacionados 

ao princípio maniqueísta da luta do bem contra o mal, típica do Romantismo, opondo 

as características do herói às do antagonista da trama: L... era “nobre, generoso, belo 

em sua robustez viril”; Elisandro era um “belo mancebo; alto, de formas esbeltas e 

elegantes, parecia ele ter 21 a 22 anos; havia em sua bela e nobre fisionomia traços de 

rara energia”; no entanto, o narrador já evidencia a dubiedade de seu caráter, em uma 

prolepse na qual afirma que “via-se que aquele homem nascera para ser diferente dos 

mais; havia nele todos os elementos do herói, mas também todos do grande 

criminoso”  (KOSERITZ, 2013, p. 9). 

Elisandro é portador de uma beleza terrível, pois ao ver a amada em companhia 

de seu esposo, “seus longos cabelos pretos flutuavam ao vento, seus olhos lançavam 

raios, suas ventas se dilatavam, como aspirando vingança, e seus crispados dedos 

quase esmagavam o cabo de sua faca” (KOSERITZ, 2013, p. 9). O narrador descreve-o 

como um anjo caído em sua sinistra beleza e, nessa imagem, vemos a referência à 

imagem de Lúcifer na Bíblia, do anjo que se torna voluntariamente a figura do mal. 

Nos romances dos séculos XVIII e XIX, os personagens são geralmente 

apresentados através de retratos expostos em seus primeiros capítulos, como ocorre 

em Um drama no mar, e essa forma de narrar apresenta-se como um elemento 

relevante na estrutura do romance: 

 

Este retrato, mais ou menos minucioso, mais ou menos 
sobrecarregado de dados semânticos, pode dizer respeito à 
fisionomia, ao vestuário, ao temperamento, ao caráter, ao modo de 
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vida, etc., da personagem em causa. Embora algumas personagens 
secundárias possam suscitar retratos relativamente pormenorizados, 
são as personagens principais, os protagonistas, que em geral 
merecem um retrato mais extenso e mais rico. 
O retrato do protagonista situa-se quase sempre nas páginas iniciais 
do romance, verificando-se, não raro, a sua presença logo no limiar 
da narrativa. (AGUIAR E SILVA, 1982, p. 671-672) 
 

O nome dos personagens também é um elemento importante para a 

compreensão da narrativa, devido à sua relevância na caracterização dos mesmos. Na 

novela que analisamos, quase todos os nomes são extraídos dos fatos reais: L... é 

originado de Lipari, exceto o da esposa do Capitão, não nomeada nas notícias que, no 

entanto, na narrativa, é denominada Marília, em um possível intertexto com as liras de 

Tomás Antonio Gonzaga. 

No terceiro capítulo, há a contextualização do conflito, pois Marília afirma a L... 

ter medo de Elisandro, o que acarreta o esclarecimento do motivo do embate: 

Elisandro apaixonou-se pela jovem e “teve a leviandade de manifestar-te o seu amor e 

tu, pobre menina inexperiente, me confiaste o segredo dele...” (KOSERITZ, 2013, p. 

10). Esse fato ocasionou uma discussão entre o capitão e o 2º piloto, sendo que o 

primeiro ameaçou jogar o insultante no mar. Esses fatos não são narrados, não há uma 

analepse, eles estão presentes nas falas das personagens que rememoram o fato; a 

narração já principia com o ciúme de Elisandro e com o medo de Marília, uma vez que 

o tempo, no qual decorrem os fatos da trama, é pequeno, cerca de 24 horas, entre a 

tarde do dia 4 e a tarde do dia 5 de outubro. 

Nesse capítulo, começam a ser delineados os acontecimentos futuros: o medo 

da esposa prenuncia o desastre. Conhecemos as causas do ódio de Elisandro e o 

ambiente que, no capítulo anterior, foi descrito como uma tarde amena, de céu azul, 

passa a um indício de tempestade “que se anunciava no horizonte, onde já se 

encastelavam negras nuvens, que prontamente deviam cobrir o espaço e agitar as 

profundezas do oceano, despertando as vagas no seu úmido leito” (KOSERITZ, 2013, p. 

11). O despertar das vagas refere-se também, metaforicamente, à irrupção do ódio do 

antagonista. 

O estopim para os homicídios é dado pelos acontecimentos do quarto capítulo, 

quando Elisandro ouve uma conversa entre L... e Jones, primeiro piloto do navio, na 
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qual o segundo tenta convencer o capitão a livrar-se de Elisandro e, em mais uma 

prolepse, afirma: 

 

E quem vos diz que então não seja tarde? Por que não o atiramos ao 
mar?... É um homem perdido, um “homem ao mar”, faz-se o 
respectivo assento no “diário náutico”, dá-se parte ao cônsul em 
Montevidéu, e tudo está acabado. Podemos dormir sossegados, e D. 
Marília não viverá mais opressa com tão horrível pesadelo. 
(KOSERITZ, 2013, p. 12) 
 

No decorrer dessa cena, a tempestade começou “a desencadear os seus 

furores; o raio luzia por entre negras nuvens, e o trovão, que é a voz do céu, disputava 

a primazia ao estampido das ondas que rebentavam em surdo choque” (KOSERITZ, 

2013, p. 13), o fenômeno da natureza intensifica-se em paralelo à raiva e ao desejo de 

vingança de Elisandro. Entretanto, L... não aceita as sugestões do capitão e decide não 

matar seu rival, fato esse não ouvido por Elisandro que se retira para a proa antes da 

negativa do capitão.  

No capítulo seguinte, a tempestade intensifica-se ainda mais e “era medonha a 

noite, era terrível a tempestade, o fraco batel parecia estar à plena mercê das vagas 

furiosas do Atlântico” (KOSERITZ, 2013, p. 15). O narrador estabelece um contraste 

entre o homem e a tempestade, elevando o poder humano de, através da inteligência, 

dominar os elementos da natureza, caracterizando-se, por isso, como uma maravilha 

da criação, imagem do onipotente, Deus é ressaltado nesse trecho, porque foi quem 

dotou o homem de intelecto capaz desses feitos, pois: 

 

Nunca o homem compreende tão bem toda a elevação de sua 
natureza, toda a extensão do domínio de sua inteligência, nunca se 
sente tão poderoso, tão chegado ao eterno ideal da perfeição divina, 
como no meio da tempestade, quando parece mais fraco, mais 
abandonado que nunca. (KOSERITZ, 2013, p. 16) 
 

A partir dessa exaltação do poder do homem, o narrador assume a primeira 

pessoa e passa a tratar da sua experiência como marinheiro, da sua admiração pela 

tempestade e pelo domínio do leme em situações de perigo. São nesses momentos 

que se sente próximo de Deus, do eterno e do infinito. Como vemos o narrador só está 

perto do divino, quando está em uma relação de equiparação ao mesmo, quando tem 
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a supremacia sobre a natureza, tal como um Deus. O narrador, mais uma vez 

interagindo com o leitor, desculpa-se da digressão realizada: 

 

Perdoai, leitores, haver-me desviado de minha narração; já hoje vai 
longe esse tempo em que eu sulcava as vagas do oceano, mas nunca 
poderei esquecer-me daquelas noites em que, frágil criança, tomava 
o leme da mão do rude marinheiro e, por entre os horrores do 
oceano e os horrores da atmosfera, entre as vagas e a borrasca, com 
mão firme fazia seguir a derrota traçada, ao navio. 
Oh, quão grande, quão poderoso me sentia naqueles momentos! 
(KOSERITZ, 2013, p. 16) 
 

Em posicionamento contrário aos artigos publicados por Koseritz nas décadas 

seguintes, cuja análise ocorreu nos capítulos anteriores da presente dissertação, há 

uma crítica ao ateísmo e ao racionalismo, uma vez que o narrador convida os 

racionalistas a passarem pelos momentos de tensão de uma borrasca em um navio, 

duvidando que esses não orassem, fosse por medo, fosse por agradecimento a Deus: 

“haveis de orar, como orava eu, por entre a chuva da metralha no campo da batalha, 

nunca havia repetido as orações de minha infância” (KOSERITZ, 2013, p. 17). Além 

disso, o narrador ainda ressalta a pequenez do homem perante Deus, o seu criador, 

que, com o seu enorme poder, doou a inteligência aos humanos. 

Outro aspecto que corrobora a presença da religião católica é a menção ao 

pintor Rembrandt, reconhecido por suas pinturas sacras, numa referência indireta ao 

quadro “Jacó luta com o anjo”, no qual é ilustrada a figura de Jacó que, na Bíblia, 

representa os altos e baixos da natureza humana, sendo abraçado por um anjo, que 

parece tentar salvá-lo, obra que podemos equiparar à situação do antagonista, em seu 

conflito interno entre cometer ou não um crime. 

Entretanto, não eram pensamentos religiosos que passavam pela mente de 

Elisandro ao conduzir o leme da embarcação, pois ele, ao contrário do narrador, “não 

sentia a borrasca, não lhe via os perigos, não lhe compreendia a magnitude” 

(KOSERITZ, 2013, p. 18) e é, através dessa comparação, que o narrador restabelece a 

narração e a onisciência. Outra tempestade ainda pior guiava o antagonista, maior 

ainda que os elementos da natureza, a paixão humana, acrescida dos sentimentos de 

ódio, ciúme, inveja e vingança. O capítulo termina com a indicação do que tratará o 

capítulo seguinte: as palavras do futuro assassino serão “ouvidas”, em mais um traço 
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folhetinesco, estabelecendo uma relação de mistério a fim de despertar a curiosidade 

de seus leitores. 

No sexto capítulo, a tempestade interna e externa continua e, com isso, 

Elisandro fala dos sentimentos que o assolam antes dos crimes; a consciência faz com 

que o antagonista rememore o seu passado e reflita sobre os homicídios que irá 

cometer. Bem e mal lutam em seus pensamentos, as lembranças surgem para abalar a 

sua resolução. 

Elisandro é o único personagem que tem o seu passado retratado: filho de 

família abastada, amado pelos pais, vivera os seus primeiros anos na Itália, infância e 

juventude foram calmas e felizes; aluno aplicado, havia conquistado glórias nos 

estudos e, além disso, havia vivido um primeiro amor: 

 

Amor puro e sacro da primeira adolescência, que iguala os homens 
aos anjos, que os torna nobres e puros, também Elisandro te 
conhecera! 
Por entre as sombrias tintas do presente se lhe apresentava qual 
imagem de belo sonho, a cândida figura de Maria, a que dedicara os 
primeiros votos do seu coração. (KOSERITZ, 2013, p. 20) 

 

A recordação de Maria, figura símbolo do Cristianismo, santa portadora de 

tamanha pureza, que foi a escolhida de Deus para gerar seu filho, pode ser relacionada 

aos sentimentos bons do passado de Elisandro, uma vez que esse personagem é 

descrito como um ser de boa índole, até mesmo pelo seu rival. Os fatos do passado 

remetem à degradação do seu caráter pela obsessão por Marília, pela ganância e pelo 

sentimento de vingança. Na descrição das suas memórias do mar Adriático, há a 

predominância da cor azul, assim como nas primeiras páginas do texto, mas logo volta 

a tempestade a contrapor-se à claridade e o personagem desperta do sonho: 

 

Para que vindes comover-me, recordações do meu passado?... A que 
vem esta emoção?... Meu pai, minha mãe... eu não os abandonei?... 
As más companhias não me seduziram, não me arrastaram ao 
vício?... Com ingratidão paguei o seu inesgotável amor; eu os magoei, 
insultei, desonrei e depois... os abandonei!... Para que vens perturbar 
a minha resolução, risonha imagem da casa paterna? Aqui não são as 
azuladas vagas do Adriático que beijam a dourada areia das praias de 
Itália, não é o nosso céu, não são os nossos bosques de laranjeiras, 
primeiros confidentes do meu amor, doces testemunhas de meus 
brincos infantis, – não, aqui brama a tempestade, enormes ondas se 
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precipitam sobre o navio e pensamentos de sangue e de vingança 
agitam a mente daquele que outrora era tão feliz, tão puro, tão 
inocente! (KOSERITZ, 2013, p. 20-21) 

 

O motivo que levou Elisandro a abandonar a casa dos pais e sua Maria é logo 

revelado: ele havia se entregado ao vício, fugira dos pais e da amada, e entregara-se à 

vida marítima. Maria e Marília são contrastadas porque, enquanto a primeira simboliza 

a pureza da juventude, a segunda é a causadora do conflito, a fixação do antagonista: 

 

Os voluptuosos encantos da bela espanhola sobrepõem tudo, fazem 
tudo esquecer!... Oh, Marília tem de ser minha... eu o jurei... Sim, eu 
o jurei, mas a estas horas, enquanto eu aqui estou exposto à 
intempérie do tempo, L..., esse homem que me insultou, que me quis 
assassinar, repousa em seus braços... Oh, eu daria a vida, a 
eternidade por um momento de amor!... E por que não o terei?... 
Eles querem assassinar-me... há pouco ouvi concertar o plano... Pois 
bem... Vou acabar com eles, antes que eu seja vítima... Jogamos uma 

partida de vida e morte... (KOSERITZ, 2013, p. 21) 
 

Esse capítulo também é findo de maneira folhetinesca, evidenciando os fatos 

que irão ocorrer na sequência: a concretização do crime. Após esse capítulo digressivo, 

no qual conhecemos o passado e a dubiedade do caráter do protagonista, os 

assassinatos, anunciados desde o primeiro capítulo da trama, são realizados: Elisandro 

mata, a machadadas, o herói L... que, apesar de ter lutado, não conseguiu frear a fúria 

do assassino, assim como assassina o primeiro piloto e golpeia, involuntariamente, 

Marília. Essa cena é descrita com vários detalhes pelo narrador; os resquícios de 

crueldade do vilão são ressaltados como, por exemplo, a forma como L... é morto, com 

o crânio despedaçado, e os fatos são descritos como uma cena “terrível; Elisandro, 

com olhar tresvariado, coberto de sangue, agitando as mortíferas armas, parece a 

encarnação do crime. É um quadro horrível, como outro ainda se não vira” (KOSERITZ, 

2013, p. 25). 

No sétimo capítulo, a tripulação é dominada e o novo comandante dá as ordens 

aos seus subordinados que lancem ao mar os três corpos. Só então descobre que 

Marília está viva e, ao verificar a pulsação da jovem, “ergueu-se com um sorriso 

triunfante que nada tinha de humano, um sorriso de tigre, que vê tornar-lhe às garras 

uma presa que já julgava perdida” (KOSERITZ, 2013, p. 27), tratando de cuidar dos 

ferimentos da sua vítima.  
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O narrador expõe o sofrimento de Marília, após ser acordada pelo homicida e 

tomar conhecimento de sua situação; o luto e o medo mesclavam-se em sua agonia. O 

estupro da jovem é exposto através do discurso de Elisandro que afirma que “não é 

ainda tempo de morrer, minha bela, disse ele; vivamos para o prazer; eu o jurei. Esta 

noite é minha; eu a comprei com a minha salvação eterna!” (KOSERITZ, 2013, p. 30).  

Elisandro toma posse de Marília através da força, aproveita-se da situação da 

jovem, e satisfaz o seu desejo. O sentimento que mantém pela sua vítima é carnal e 

não se caracteriza como o amor idealizado do Romantismo. O narrador estabelece um 

diálogo com o seu leitor, questionando o que teria se passado durante aquela noite, 

mas logo admite que essa é uma agonia que a palavra humana não é capaz de 

descrever e ainda convida o leitor a correr um véu sobre essa horrível cena. 

No capítulo seguinte, a tripulação é focalizada, uma vez que são descritos os 

sentimentos dos marinheiros ao sepultarem seus comandantes e, além disso, após 

dialogar novamente com o leitor sobre o sepultamento no mar, principia uma 

digressão comparativa entre o enterro em terra, que é marcado pelas convenções 

sociais, e o no mar, pois no segundo “não há indiferentes, não há luxo, ostentação, 

nem mesmo cerimônias religiosas” (KOSERITZ, 2013, p. 32). O narrador ainda expõe as 

suas vivências de marinheiro e assume novamente a primeira pessoa da narrativa: 

 

E ao traçar estas linhas me treme o punho e uma lágrima me faz 
escurecer a vista; também eu vi fecharem-se às vagas de oceano 
sobre o corpo inanimado de um amigo querido... Já lá vão lustros de 
anos decorridos desde aquela tarde, e ainda vejo o branco fardo de 
lona a balouçar à ré da fragata; ainda ouço o choque das armas, que 
ao corpo inanimado faziam a última continência, ainda ouço, 
sobretudo aquela pancada seca do corpo que caía na água e que o 
forte troar dos canhões, que prestavam ao meu amigo as honras 
fúnebres, não conseguiu abafar no meu ouvido... (KOSERITZ, 2013, p. 
33-34) 
 

A união desse momento faz com que os marinheiros revoltem-se contra o 

assassino a fim de prendê-lo e o plano de vingança é arquitetado pelo jovem grumete 

da embarcação, que é considerado pelo narrador como uma representação do bem e 

de Deus contra o mal representado por Elisandro, como fica evidente na referência ao 

mito bíblico de Davi e Golias. O narrador equipara a valentia do jovem grumete 

Guilherme, à coragem de Davi por ambos lutarem e vencerem, mesmo estando em 
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desvantagem em relação a seus opositores, atribuindo coragem ao jovem e à salvação 

do navio à vontade e à bondade de Deus, como podemos ver no seguinte trecho: 

“Deus fora testemunha do voto do heroico menino e Ele, que outrora dera força aos 

fracos braços de Davi, para esmagar Golias, acompanhou também com sua bênção o 

nobre voto desse outro Davi” (KOSERITZ, 2013, p. 35).  

Essa menção que também não se assemelha aos pensamentos posteriores de 

Koseritz que critica a Bíblia como sendo uma invenção do homem, como vemos no 

seguinte trecho de A terra e o homem à luz da moderna ciência: 

 

Senhores! Não há hoje um homem pensador que não compreenda 
que a Bíblia é obra humana, porque a revelação não resiste à crítica 
da ciência. (...) 
Pois bem, senhores! Essa coleção de mitos israelitas e cristãos, que 
chamamos Bíblia e que forma a base da religião em que fomos 
educados, que codifica os seus princípios e concreta as suas ideias, 
encerra tais heresias contra a ciência e contra a própria razão, que se 
torna absurda em muitas de suas partes... (KOSERITZ, 1884, apud 
GERTZ, 1999, p. 23) 

 

O décimo capítulo principia com a única marcação temporal da novela, dia 5 de 

outubro, quando o ambiente é descrito como ameno novamente, com nuvens de cor 

rosa sendo vistas no horizonte: “a aurora do mar, depois de uma noite de tempestade, 

é o mais belo espetáculo com que o Soberano Arquiteto do Universo nos pode 

deslumbrar”, pois “depois da tempestade, a aurora” e Deus ressurge na narrativa, após 

os momentos de horror narrados, nos quais a presença do mal, representado na figura 

de Elisandro, sobressaiu. O narrador elucida que “a tempestade é a ira de Deus; a 

aurora é a imagem do seu amor” (KOSERITZ, 2013, p. 36), prenunciando os 

acontecimentos que irão ocorrer nesta parte do texto. 

A figura de Elisandro frente à claridade do ambiente torna-se ainda mais 

assustadora e agora horripilante. O narrador, que várias vezes ao longo da novela 

exaltou a sua beleza, descreve-o como “alquebrado, com o olhar turvo, a fisionomia 

descomposta, coberto de sangue, Elisandro já não era belo, era horrível; já não 

atemorizava, inspirava repugnância e horror” (KOSERITZ, 2013, p. 37). O grumete, 

então, consegue dominar Elisandro e, com a ajuda do restante da tripulação, prende o 

assassino. Entretanto, a embarcação fica à deriva, porque não há nenhum outro piloto 
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a bordo e o capítulo termina com a expectativa de uma salvação, pois os marinheiros 

enxergam uma vela. 

No penúltimo capítulo, a esperança de salvação é logo abortada, porque a 

barca portuguesa, após enviar um oficial para atender os marinheiros, desiste de 

ajudá-los e nisso vemos a negação aos portugueses, típica da literatura romântica 

brasileira, pois a barca que evita, posteriormente, o naufrágio, é brasileira, fazendo 

com que o narrador trate do comandante nos seguintes termos: “honra e glória a esse 

generoso e dedicado marítimo, que tão bem sabe compreender os deveres da 

filantropia e que tanto se distinguiu pela perícia com que guiou o navio, quanto pela 

sua dedicação e coragem” (KOSERITZ, 2013, p. 42). 

O narrador ainda reflete sobre a sua escrita e, em uma linguagem 

metadiscursiva, afirma que seu texto não está à altura de glorificar o salvador da 

embarcação, mais uma vez interagindo com o leitor e valendo-se da primeira pessoa, 

visando à aproximação com o público: 

 

Não são por certo as efêmeras folhas de um pequeno romance, dado 
por um desconhecido ao público, que indiferente e por desenfado 
percorre os seus mal traçados capítulos, não são por certo as páginas 
deste meu escrito insignificante, o lugar mais próprio, para oferecer 
os devidos e justos elogios ao generoso e perito salvador do patacho 
e de sua tripulação, mas cumpro um dever, obedeço à voz do 
coração, fazendo justiça à sua ação e consignando-a no meu escrito. 
(KOSERITZ, 2013, p. 42) 
 

A narrativa é permeada pelos preceitos cristãos de céu e inferno, e a visão 

maniqueísta de bem e mal também é de grande relevância no desenvolvimento da 

trama. A oposição entre anjo e demônio, também presente em toda a narrativa, é 

ressaltada no final do capítulo, quando a figura demoníaca de Elisandro é equiparada à 

de Marília, que é tida como um anjo. Uma prolepse anuncia o destino de Marília que 

estava prestes a voar para o céu, a pátria dos anjos, personificando o bem, enquanto o 

seu algoz é a representação do mal. Essa dualidade entre o bem e o mal exposta na 

novela pode-se perceber no trecho abaixo: 

 
Na câmara um anjo a orar, prestes a voar ao céu que é pátria dos 
anjos... No porão um demônio encadeado e remordendo-se em cega 
ira por haver perdido a partida, em que jogara sua cabeça. 
(KOSERITZ, 2013, p. 43) 
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No último capítulo, o navio encaminha-se para o porto de Rio Grande e poderia 

ser, assim, um final feliz para a novela, não fosse o suicídio de Marília que arranca as 

ataduras feitas por Elisandro em seu peito, pois ela “preferira seguir ao seu esposo à 

mansão eterna, ao peso de uma vida, que sempre deveria vergar sob recordações bem 

pungentes” (KOSERITZ, 2013, p. 46). O narrador, por utilizar um verbo no presente ao 

tratar da situação de Elisandro, deixa claro que, no momento em que escreveu a 

narrativa, esse ainda estava preso em Rio Grande, como podemos ver no seguinte 

trecho: “carregado de ferros foi conduzido para a nossa cidade, onde jaz na masmorra 

à espera do seu castigo” (KOSERITZ, 2013, p. 47, grifos nossos). 

Elisandro não se arrepende de seu crime, mantém-se com a mesma frieza do 

momento dos homicídios e do estupro, mesmo após ser informado do suicídio de sua 

vítima, uma vez que, apesar da prisão, havia concretizado o seu plano: matara seus 

opositores e, com isso, concretizara a sua vingança e tomara posse, à força, da mulher 

desejada.  

A novela termina com o narrador apontando para a superstição de alguns 

marinheiros que julgam ver um branco fantasma, chorando nas proximidades da praia 

da Barra, e o poder de Deus é mais uma vez exaltado nas seguintes palavras que 

encerram o texto: 

 

E nós, que não somos supersticiosos, nós, que conhecemos a eterna 
clemência de Deus, que sabemos que para Ele o crime é 
frequentemente a sua própria expiação, nós invocamos o seu Santo 
Nome e, recordando as vítimas imoladas ao furor do assassino, 
oramos: 
– Deus os tenha em sua Santa Glória e perdoe ao mísero criminoso. 
(KOSERITZ, 2013, p. 47) 

 

Em meio à análise dos capítulos da novela, torna-se claro que o enredo versa 

sobre a ambição de um jovem frio, calculista, ambicioso e vingativo, que não aceita a 

rejeição e acaba cedendo ao seu desejo de vingança, eliminando seu concorrente e 

tomando posse da mulher desejada. O eixo central da trama é a concretização desse 

plano de vingança. Elisandro aparece como figura central no enredo, o que já fica 

evidente no título que circulava nos anúncios da venda da novela: Elisandro ou Um 
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drama no mar, pois são as suas ações que marcam o desenvolvimento da ação, é na 

realização dos seus anseios que a narrativa evolui, pois o personagem apresenta a 

marca do: 

 

homem que vinga a si mesmo abertamente [que] acredita 
poderosamente em si mesmo, e considera as violações de outrem à 
sua própria integridade como outros tantos atentados ao equilíbrio 
do universo. Uma autovisão parecida com a do grande industrial, que 
justifica o desencadear de uma guerra se for útil ao movimento dos 
seus negócios. (CANDIDO, 2000, p. 13)  
 

Elisandro não mata L... apenas para conquistar Marília; ele faz isso porque fora 

ofendido pelo capitão do navio e por julgar que sua vida estava em risco. A mulher é 

uma recompensa para os crimes, como fica claro na sua posse pelo antagonista. A 

temática da vingança é típica do Romantismo, pois esse movimento tende a centrar-se 

no desequilíbrio, na subversão do discurso e, por isso: 

 

os movimentos literários escolhem no mundo natural e social os 
temas mais condizentes com a sua necessidade de expressão. Uns, 
por tal forma enraizados na experiência humana, que todas as 
escolas neles se detêm, procurando recriá-los a seu modo. É o caso 
da vingança que, embora tão velha na literatura quanto a própria 
literatura, recebeu no Romantismo alguns toques especiais. Não será 
excessivo lembrar que ela se tornou então um recurso de 
composição literária, de investigação psicológica, de análise 
sociológica e de visão do mundo. (CANDIDO, 2000, p. 15) 

 

A vingança torna-se um aspecto composicional, estando ligada ao gênero 

romance na sua forma, pois a “visão da vindita não se realiza num só momento; requer 

o encadear sucessivo de acontecimentos, que levam o motivo inicial ao desforro final” 

(CANDIDO, 2000, p. 15), seu desenvolvimento requer uma duração que envolve um 

amplo sistema de incidentes, o que favorece a ficção seriada, o folhetim, pois de um 

acontecimento a outro e de um capítulo a outro o narrador pode estabelecer os 

mistérios que prenderão a atenção do leitor, que comprará mais jornais, uma vez que: 

 

as tendências estéticas do Romantismo, sequioso de movimento, 
convergiram no caso com as condições econômicas da profissão 
literária e as necessidades psicológicas do novo público, interessado 
no sensacionalismo propiciador de fortes emoções. (CANDIDO, 2000, 
p. 16) 
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Ademais, o personagem, no Romantismo, ganha, através da ambição e da 

vingança, conotações novas, passa a ser dramático, desmedido, sangrento, pois 

encontra nela “a atmosfera da contradição e da surpresa, em que banha a sua 

psicologia”, ela serve ainda de “amplificador: o gesto se torna imenso, as energias, 

titânicas” (CANDIDO, 2000, p. 16) e a antítese nasce das condições criadas por ela. 

Elisandro é um personagem antitético, apresenta várias características que são 

exaltadas até mesmo por seu inimigo L..., mas ao mesmo tempo é assassino; as suas 

recordações da infância servem para confirmar essa dualidade. Nesse texto, o vingador 

permanece o mesmo, não se arrepende, portanto, de seus crimes, diferentemente do 

personagem do Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, romance analisado por 

Antonio Candido. 

O sentimento de ambição cria um triângulo – não só amoroso, mas também 

uma relação de poder – entre os três personagens principais da novela e desencadeia 

a vingança e, por fim, os homicídios, pois, sempre que há um triângulo, uma das três 

pontas deve ser excluída para que as outras duas possam viver em harmonia, o que 

gera o ciúme e a inveja, pois, como nos diz Dante Moreira Leite (2007): 

 

Essa relação triangular pode esclarecer, também, as características 
do ciúme e da inveja. Esses sentimentos só podem aparecer quando 
a pessoa percebe as possibilidades de obter o que pertence à outra. 
(...) Se o triângulo assume proporções dramáticas quando é 
composto de pessoas, pode também produzir-se com relação às 
coisas de outra pessoa. Embora as relações sejam, nesse caso, muito 
menos intensas, são, praticamente, as mesmas. (...) Esse “sentir que 
pode ter” é, quase sempre, indispensável para a formação da inveja e 
do ciúme. Não temos ciúmes dos mais ricos, dos mais poderosos, dos 
mais felizes. Desejamos – e podemos invejar – a felicidade que 
parece ao lado de nossa mão. (LEITE, 2007, p. 33-34) 
 

Elisandro não só inveja L... por causa de Marília, mas, também, pela sua posição 

de capitão do navio. Assim, o triângulo estabelece-se de duas formas: em virtude de 

uma pessoa e em virtude do navio e da posição de poder de L... como comandante. A 

subalternidade de sua posição de segundo piloto e o desprezo da mulher desejada, em 

conjunto com a ameaça à sua vida, o fazem eliminar uma das pontas do triângulo, L..., 

a fim de ocupar o lugar do comandante no navio e no corpo da mulher. 
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Tratemos agora de alguns aspectos mais gerais a respeito de Um drama no 

mar. O narrador de Um drama no mar não apenas narra, mas expõe seu ponto de 

vista, comenta os fatos, analisando as atitudes das personagens segundo o seu 

posicionamento acerca das venturas e das desventuras de ser marinheiro, 

comparando com suas vivências, e com a religião, julgando as atitudes de Elisandro 

segundo aspectos divinos. A narração é constituída a partir do ponto de vista de um 

espectador que tira suas conclusões a respeito dos fatos e conta-os a sua maneira, 

tanto assim que a mesma vai alternando-se entre primeira pessoa e terceira pessoa, 

com o narrador fazendo inferências aos leitores, justificando ou reafirmando os fatos. 

Os personagens são idealizados, como é característico do Romantismo. Marília 

pode ser comparada a várias personagens românticas, em seu caráter e em seus 

aspectos físicos; em toda a narrativa é sobressaltada a sua pureza, pois não há nenhum 

indício de uma aproximação carnal dela com L..., bem como o seu suicídio corrobora 

para a sua idealização. Os protagonistas representam três tipos distintos: Marília é a 

mulher fiel e honesta que não aceita a desonra e prefere a morte, L... é o herói em sua 

bravura e em seu caráter, uma vez que, apesar da ameaçadora presença do rival, não 

tem coragem de matá-lo, o que ocasiona o seu fim; e Elisandro é o belo jovem que se 

entrega ao vício e tem seu caráter corrompido pelo sentimento de vingança, pelo 

ciúme, pela inveja e pela ambição. 

Nessa novela, o tempo é cronológico: a recorrência aos acontecimentos que 

geraram os crimes dá-se através da fala dos personagens e não a partir de um retorno 

temporal, bem como as rememorações de Elisandro também não se caracterizam 

como uma analepse52, pois não passam de delírios do antagonista em meio à 

preparação para os homicídios, sem que haja a interpolação de eventos acontecidos 

anteriormente. Entretanto, as várias prolepses justificam-se pelo fato de o narrador 

julgar que o final da trama é do conhecimento de seus leitores, devido à sua 

correspondência com os fatos verídicos. 

A cronologia dos acontecimentos é medida pela sucessão da existência – 

manhã, tarde e noite –, uma vez que a narrativa se passa em um curto período 

temporal. Os valores cronológicos são regidos pelo princípio de causalidade, ou seja, 

                                                           
52

 Aguiar e Silva (1982) caracteriza prolepse e a analepse como anacronias temporais, uma vez que 
suspendem o fluxo cronológico da narração, para antecipar ou para retroceder o tempo da narrativa.  
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uma ação é decorrente de outra, pois os conceitos de temporalidade e de causalidade, 

na maioria das vezes, andam juntos “sendo difícil distinguir um do outro, mormente 

em narrativas de grande coerência diegética, preocupadas em criar uma ilusão de 

realidade, em proporcionar uma informação verossímil” (D’ONOFRIO, 2007, p. 85). 

Como ocorre em Um drama no mar, quando, por exemplo, Elisandro ouve a conversa 

de L... com o primeiro piloto, a respeito de atirá-lo ao mar, e decide eliminar seus 

opositores antes que fosse morto, o que ocorre na sequência da narrativa.  

O navio, como espaço, simboliza a vulnerabilidade das personagens e dos 

acontecimentos, pois esses estão sempre à mercê das tempestades, que podem 

ocasionar um naufrágio, como de fato ocorre, pois, nessa noite de tempestade, a 

derrota do navio e os assassinatos mudam seu destino rumo à morte, e a segurança só 

se dá a caminho do porto de Rio Grande.  

Salvatore D’Onofrio (2007) distingue três tipos de espaços: o tópico, espaço 

conhecido, onde se vive com segurança; o utópico, que é o lugar da imaginação e do 

desejo e o espaço atópico que seria, segundo a terminologia de Gaston Bachelard, “o 

espaço hostil, por ser o espaço desconhecido, da aventura, que atrai pelo fascínio e 

pelo mistério: é onde vive o inimigo da sociedade (florestas, montes, mares, cavernas). 

O atópico é o espaço do sofrimento e da luta” (D’ONOFRIO, 2007, p. 83). Na narrativa 

que analisamos, o mar caracteriza-se como ambiente hostil, pois é em meio à borrasca 

que os acontecimentos se dão; os mistérios desse espaço são exaltados pelo narrador 

e, além disso, é no mar que os corpos dos oficiais mortos são lançados. 

A estrutura da narrativa é folhetinesca, mesmo na sua versão posterior 

impressa, com os finais dos capítulos permeados de suspense, visto que: 

 

A fórmula continua amanhã ou continua num próximo número que a 
ficção em série proporcionava ao folhetim alimentava 
paulatinamente o apetite e a curiosidade do leitor diário do jornal e, 
obviamente, como resposta, fazia aumentar a procura por ele, 
proporcionando-lhe maior tiragem e, consequentemente, 
barateando os seus custos. (NADAF, 2002, p.18) 
 

A ação da narrativa vai intensificando-se ao longo dos capítulos. Com isso, o 

suspense também é acrescido, o interesse do leitor é despertado através do término 
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do capítulo em momentos que antecedem ao clímax do texto, como ocorre, por 

exemplo, antes dos homicídios: 

 

E a tempestade redobra de força... é a natureza que acompanha o 
assassino ao lugar do crime... São as marchas triunfantes do inferno 
que exulta com horrível feito!! 
O assassino de machado em punho com os dentes cerrados e olhar 
chamejante, resoluto e firme, entra na câmara...  (KOSERITZ, 2013, p. 
22) 

 

Se a estrutura remete ao gênero folhetim, o enredo e o seu desenvolvimento 

apontam para o Romantismo, em confluência com alguns laivos de Classicismo como, 

por exemplo, o nome da protagonista e as referências à mitologia greco-romana como, 

no seguinte trecho: 

 

Negras nuvens encasteladas no horizonte amontoavam-se quais 
enormes rochedos; Éolo ainda não tinha conseguido encadear os 
seus filhos; havia passado o furor do rebojo, mas a tempestade ainda 
roncava; o trovão repercutia no espaço, e os raios, sucedendo-se com 
rapidez, lançavam fugitivo clarão sobre as gigantescas vagas, que, à 
sua dúbia luz, pareciam enormes fantasmas envoltos em negros 
sudários, orlados de branco pela espuma, que desenvolvia o choque 
dessas montanhas de água, que, agitadas pelo tridente do velho Deus 
marino, se precipitavam umas sobre as outras, retrocediam, 
confundiam-se, ligavam-se e desfaziam-se em horrível choque, em 
torrentes de alva espuma. (KOSERITZ, 2013, p. 15, grifos nossos) 

 
Os elementos mitológicos vão se sucedendo ao longo do texto de acordo com o 

desenvolvimento da ação, da calmaria à tempestade, e ao acontecimento final que 

marca o fim trágico de Marília. As características românticas – enredo baseado na 

ambição, no ciúme, na inveja e no desejo de vingança de Elisandro, a caracterização 

dos personagens, a descrição da natureza e os aspectos religiosos – estão mescladas a 

alguns resquícios de Classicismo, como é comum, pois nenhuma corrente literária 

apaga completamente a anterior, elas mesclam-se como podemos observar na análise 

dessa narrativa. 

O Romantismo aponta para a tentativa de erguer uma estética literária nova 

que buscasse consolidar uma literatura brasileira que representasse o país, deixando 

de ser mera cópia dos padrões europeus, representando também as mudanças 

ocorridas com a independência e a necessidade de instituir-se uma cultura diferente 
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da de Portugal. No entanto, vemos muitas vezes, na literatura, os padrões clássicos 

misturados aos românticos, o que evidencia esse período de transição, não só na 

literatura, mas em toda a nação; e, além disso, no Romantismo alemão a mitologia não 

foi ignorada pelos escritores, o que talvez possa ter influenciado Koseritz.53 

Aspecto também importante que nos leva aos traços românticos dessa obra é a 

presença da religiosidade, como se pode perceber na repetição da palavra “Deus” no 

trecho abaixo:  

 

é então que ao mesmo tempo nos sentimos enormemente grandes 
em face desses terríveis elementos, que fazemos obedecer ao nosso 
“quero”, e infinitamente pequenos em relação a Deus, nosso criador, 
que tamanho poder doou ao homem, com a inteligência; é então que 
compreendemos bem a palavra de Deus. (KOSERITZ, 2013, p. 17) 

 
E com isso o narrador mostra uma intensa preocupação com o julgamento 

divino e um grande temor a Deus, sendo que não só no trecho ilustrado, mas como em 

outros, o narrador julga os acontecimentos sobre ótica divina, com a presença da 

dualidade bem versus mal, o que também é bem característico desse movimento, 

mostrando com isso o moralismo cristão que planeia a novela de início ao fim. Os 

preceitos cristãos norteiam esse texto, seja pela referência bíblica ao anjo caído 

(KOSERITZ, 2013, p. 9), seja pelas palavras do narrador que exaltam a existência de um 

Deus supremo, onisciente e onipresente, assumindo-se crente e grato ao criador. 

E essa visão da religião opõe-se às opiniões explicitadas por Koseritz em seus 

artigos publicados em diversos jornais gaúchos, já que nesses mostra-se contra os 

jesuítas e de forma anticlerical devido à tentativa de a igreja católica de tornar cristãos 

os imigrantes, como ele, nas colônias alemãs. Koseritz também mostrava-se 

evolucionista e cientificista e muito familiarizado com a ótica realista que surgia no 

país, sendo que se correspondia com Tobias Barreto, um dos fundadores desse 

movimento no Brasil. Posicionamento que se afasta também do ateísmo de Koseritz, 

propagado por artigos na imprensa de Porto Alegre: “É o homem que fez Deus à 

imagem sua, dotando-o com todos os atributos da natureza humana, dando-lhe uma 

individualidade, revestindo-o de paixões, emprestando-lhe amor e ira”, pois “o Deus 

                                                           
53

 A relação entre a literatura alemã e a mitologia grega já foi explicitada na página 118 da presente 
dissertação. 
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das religiões cristãs é um perfeito antropomorfismo” (KOSERITZ, 1884, apud GERTZ, 

1999, p. 54). 

A natureza também está presente de forma idealizada, estando relacionada aos 

sentimentos pelos quais passam os personagens da novela: ao início do texto, 

antecedendo o conflito, a tarde é descrita como amena, rósea, características que 

remetem à tranquilidade e, por isso, o ambiente é positivo; à medida que os fatos vão 

ocorrendo, uma tempestade vai se intensificando, desde o planejamento do crime, 

passando pelas memórias da família que trazem a Elisandro uma espécie de 

consciência do ato que irá cometer, até chegar aos assassinatos juntamente com o 

estupro de Marília, quando a tempestade intensifica-se ainda mais. Ao final, há 

novamente a calmaria, após o assassino ter sido capturado pelos marinheiros do navio. 

A forma como a natureza é apresentada na novela que analisamos vem ao 

encontro do que afirma Massaud Moises (1995), sobre a forma de representação 

desse ambiente pelos românticos: 

 

Campo, bosque, montanha, rio, lago, mar, a Natureza sofre intenso 
processo de personificação: deixando de ser o pano de fundo 
convencional que os clássicos figuravam, torna-se interlocutora, 
reflexo do “eu”, “estado de alma”. Na contemplação dos vários 
acidentes naturais o romântico desvela outros “mistérios”, como se 
ainda pervagasse o mundo interior. Conhece os bálsamos da 
meditação profunda e solitária, experimenta frenesis místicos que lhe 
descortinam páramos infinitos, cultiva o recolhimento intimista, 
refratário ao contato exterior, readquire o sentimento religioso na 
visão da Natureza, logo identificada com Deus, recupera o 
simbolismo bíblico e cristão e vibra dum inexplicável desejo de 
comunhão universal. Fundindo Deus e Natureza, por vezes assume 
atitudes panteístas, de modo que o voltar-se para a segunda em 
busca de consolo significa apelar ao primeiro. (MOISES, 1995, p. 16) 
 

Como vemos, o historiador refere-se, no trecho citado, à poesia; entretanto, as 

características apontadas estão presentes em Um drama no mar, pois a natureza é 

personificada, acompanhando os acontecimentos da narrativa, sendo uma espécie de 

personagem que encarna a atmosfera das ações, assim como a natureza está 

intimamente ligada à religião, como reflexo dos sentimentos de Deus; o politeísmo 

também está presente nas referências mitológicas que, em sua maioria, estão 

relacionadas ao estado de espírito dos personagens ou como figuração do ambiente. 

Além disso, o narrador expõe as intempéries de duas naturezas: a externa, marcada 
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pelo temporal, e a interna, na qual figura Elisandro, ilustrando os perigos da natureza 

humana. 

Com relação à definição do gênero da obra, que analisamos como uma novela e 

não como um romance, recorremos aos postulados de Massaud Moises (1983), uma 

vez que é complexa e problemática a definição do gênero em prosa devido à 

confluência de características entre conto, novela e romance. Não utilizaremos, na 

presente dissertação, como método, a análise do número de páginas das narrativas, 

como critério distintivo de gênero, visto que julgamos que esse tipo de distinção “há 

de ser fundada antes na qualidade e na função dos ingredientes que na sua mera 

presença ou no volume de páginas” (MOISES, 1983, p. 13). 

Moises aponta uma série de aspectos formais e estéticos que possibilitam a 

classificação de uma narrativa como novela. Dentre os aspectos abordados, a ação 

constitui-se como uma “série de unidades ou células dramáticas, ligadas entre si”; 

portanto “a primeira característica estrutural da novela é sua pluralidade dramática” 

(MOISES, 1983, p. 62). Essas unidades não são autônomas, pois a trama do texto é 

formada através da soma dessas parcelas. Além disso, outra característica importante 

é a sucessividade, já que as unidades dramáticas são distribuídas em ordem sucessiva, 

sendo que, no final de cada unidade, há uma “semente” de drama e de mistério que 

serve para unir as partes e para manter vivo o interesse do leitor. Ademais, cada 

término de capítulo é marcado pelo suspense e pelo mistério do que irá ocorrer, como 

já elucidamos anteriormente. 

Em Um drama no mar, os capítulos não se constituem como unidades 

dramáticas independentes, pois cada um deles apresenta-se ligado aos demais em 

uma relação de continuidade típica do gênero folhetim, há um desenvolvimento linear 

da trama que inicia com a figura do narrador, em uma espécie de prólogo, 

apresentando o enredo, seguido de um capítulo que caracteriza os três personagens 

principais do enredo; o terceiro é marcado pela elucidação de acontecimentos do 

passado que gerarão os crimes e assim, sucessivamente.  

A estrutura da obra que analisamos é característica da novela, devido ao fato 

de que a atitude é de “quem narra uma história acontecida, predomínio da ação sobre 

observação dos meios e dos caracteres, seleção estrita dos momentos de crise” e, por 

isso, com a ausência de retratos fisionômicos, descrições e diálogos, só aparecerem 
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nesses momentos de crise, “predomínio das situações humanas excepcionais, 

patéticas ou grotescas, sobre a análise dos fenômenos psíquicos normais, ritmo rápido, 

exposição sucessiva, linear, dos acontecimentos”, com a “intervenção constante e 

direta do subjetivismo do autor, quer em frases líricas, em divagações morais e no tom 

de conversa com o leitor, quer na eloquência ornada da própria linguagem – essas 

várias características definem, a meu ver, o gênero novela” (COELHO, 1946, p. 554, 

apud MOISES, 1983, p. 66).  

Ademais, a linguagem da trama não deixa subentendidos, não guarda segundas 

intenções e o mistério fica claro ao conhecimento do leitor, pois como mostra Moises 

“o novelista quase faz as vezes do repórter ou do cronista social, tal a simplicidade, a 

linearidade que utiliza na armação da intriga” (MOISES, 1983, p. 67). Koseritz, como 

jornalista, valeu-se de sua experiência ao escrever essa obra, que se baseia em fatos 

noticiados no jornal, assim como assume esse aspecto nas palavras do narrador, que 

se diz um periodista. 

A descrição é outro aspecto analisado pelo crítico e, em Um drama no mar, 

duas descrições vêm ao encontro do posicionamento de Moises: a da natureza como 

pano de fundo, acompanhando “o jogo dramático dos personagens, não porque estas 

se lhe projetem afetivamente, mas porque o ficcionista julga sempre que haja relações 

íntimas entre as partes” (MOISES, 1983, p. 68). Na novela, a tempestade acompanha a 

mutação dos sentimentos dos personagens; e a descrição psicológica é realizada pelo 

narrador, sem que o personagem revele-se através de suas ações e palavras e, além 

disso, com essa descrição antecipada, atenuando a surpresa dos acontecimentos que 

se darão na sequência, como ocorre na caracterização do caráter de Elisandro, nas 

primeiras páginas da narrativa, que já indica que ele irá cometer os crimes. 

Os personagens planos, estereotipados, desprovidos de profundidade também 

são característicos do gênero novela, pois “falta-lhes a agitação íntima que constitui o 

apanágio das individualidades e dos caracteres marcantes”, já que são “vazios de vida 

psicológica, ou reduzidos a um mínimo de inquietação interior, entregam-se à ação 

como se ignorassem outro destino” (MOISES, 1983, p. 70). Elisandro entrega-se ao 

crime porque julgava que o comandante iria matá-lo, não tem nada a perder e, por 

isso, mata seus opositores e estupra Marília; e a jovem, por sua vez, mesmo após ser 

violentada, permanece tão idealizada pelo narrador, pois prefere a morte à desonra. 
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O narrador, em uma novela, apresenta-se, normalmente como onisciente e o 

ponto de vista da narração é, segundo Moises, sempre o do escritor “analítico e 

onisciente que nos conta a história” (MOISES, 1983, p. 74). Apesar dos indícios, não 

podemos afirmar que seja de Koseritz a focalização ou do próprio narrador inventado. 

O tempo é cronológico e a narração dá-se no presente, pois “tudo se passa como 

presente, aqui e agora. A ação é vista no seu desenrolar, de ponta a ponta, e é como se 

o tempo não contasse, tão viva é a memória das coisas” (MOISES, 1983, p. 64). Em Um 

drama no mar, há apenas uma marcação temporal – 5 de outubro –, mas nem mesmo 

o ano é exposto, devido aos fatos terem ocorrido há tão pouco tempo, que “ainda 

todos estremecem ao recordarem-se da primeira notícia desses horríveis crimes, que 

circulou pela nossa pacífica cidade” (KOSERITZ, 2013, p. 5). 

Em outros dois aspectos, a ficção de Koseritz difere dos postulados do crítico: o 

primeiro tange o espaço, pois a novela não apresenta a ausência de unidade espacial, 

devido à mesma se passar em um único espaço, o navio, entretanto, o mar pode 

marcar essa multiplicidade; e o segundo refere-se à presença de muitos personagens 

secundários, que assumem as ações nas unidades dramáticas da trama, uma vez que 

em Um drama no mar, apesar de figurarem muitos marinheiros na embarcação, 

apenas dois ganham voz – o primeiro piloto e o grumete Guilherme –, bem como os 

capítulos apresentam como figura central, em sua maioria, os protagonistas – 

Elisandro e Marília. 

Moises estabelece uma tipologia para o gênero novela, na qual podemos 

descrever a obra que analisamos como uma novela histórica, visto que “caracteriza-se 

pela recriação de um passado remoto ou recente através de documentos verídicos que 

dele restaram, submetidos à imaginação transfiguradora do ficcionista” (MOISES, 

1983, p. 79). O texto de Koseritz, como já evidenciamos na presente dissertação, versa 

sobre acontecimentos verídicos que ocorreram dias antes da publicação da obra em 

folhetim, baseando-se nas notícias do jornal Eco do Sul e, ademais, como o próprio 

narrador evidencia no primeiro capítulo, ficcionaliza os motivos para os crimes 

desconhecidos pelo público e, com isso, transfigura esses dados reais, tornando-os 

ficção. 

O gênero novela aproxima-se do teatro, já que “movidas pelas engrenagens da 

intriga, as personagens semelham figurantes teatrais, quando não títeres a executar 
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atos preestabelecidos”, ditados por um imperativo superior “espécie de fatum que 

pode ser identificado com as leis sociais, como nas novelas românticas” (MOISES, 

1983, p. 81). A respeito dessa aproximação, cabe relembrar que Koseritz, em seus 

primeiros anos na cidade de Pelotas, escreveu dramas, sendo um deles, inclusive, 

representado no teatro local e, por isso, algumas características do gênero teatro, 

como, por exemplo, a característica apontada pelo crítico e a dramaticidade que 

envolve a trama, podem ser vistas nessa novela que marca uma espécie de 

transformação na obra do autor e que culminará no romance Laura: também um perfil 

de mulher, que analisaremos na sequência. 

Georg Lukács (2000) que, em sua crítica literária, adota como estrutura binária 

os gêneros épicos e dramáticos, também aponta para essa aproximação entre drama e 

novela54, uma vez que o drama centra-se na totalidade intensiva da vida, ou seja, em 

momentos cruciais na vida dos personagens e não em toda a sua biografia, sendo essa 

vida reduzida no conflito central que caracteriza toda a vida do personagem, como 

ocorre em Um drama no mar, pois não se sabe o que aconteceu antes dos 

protagonistas terem embarcado nessa viagem a caminho da morte; não são narrados 

nem mesmo os fatos que levaram aos crimes, esses são apenas mencionados em um 

diálogo entre Marília e L.... 

O drama focaliza o “eu” inteligível, enquanto a épica, e sua forma decorrente, o 

romance, focaliza o “eu” empírico, isto é, o primeiro expõe a superfície do indivíduo, 

não há uma análise psicológica e nem uma descrição detalhada dos personagens; já no 

segundo, o centro está no indivíduo, em distinção em relação aos demais e 

principalmente na descrição detalhada do seu psicológico e de sua vida 

(principalmente quando pensamos o gênero romance). Na novela, a profundidade e o 

refinamento são oriundos da matéria-prima em estado bruto, na manutenção de um 

acontecimento isolado, sem descrições que desviem da trama principal, seu foco é um 

acontecimento único que engloba uma vida e descarta os demais fragmentos. 

 

                                                           
54

 Valemo-nos, a seguir, do posfácio à Teoria do romance, de José Marcos Mariani de Macedo, que 
interpreta outras obras de Lukács e traça um panorama do pensamento do crítico acerca da teoria dos 
gêneros, uma vez que toda a sua obra é marcada pelo conceito de forma, pois “sem forma não há 
fenômeno literário” (LUKACS, 2000, p. 174).  
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A essência da forma da novela, em resumo, é: uma vida humana 
exprimida pela força infinitamente sensível de uma hora do destino. 
A diferença de extensão da novela e do romance é apenas um 
símbolo da verdadeira e profunda diferença que determina o gênero 
artístico: a de que o romance oferece a totalidade da vida também 
pelo conteúdo, na medida em que situa o homem e seu destino na 
plena riqueza de um mundo inteiro, enquanto a novela o faz apenas 
formalmente, por uma configuração tão fortemente sensível de um 
episódio da vida que, ao lado de sua abrangência universal, todas as 
outras partes da vida tornam-se supérfluas. (LUKACS, 2000, p. 210) 
 

Além disso, pelas características citadas e pela correspondência, no 

pensamento de Lukács, entre drama e tragédia, em conjunto com a tragicidade dos 

acontecimentos em Um drama no mar. Essa novela assemelha-se com a tragédia55, 

uma vez que tende para o corte trágico, pois os dois gêneros compactam ao máximo o 

vínculo entre personagens, empilham num único gesto camadas de afetos, absorvem 

comoções de que seus atos são o rastilho imediato. Ambos, entretanto, adotam 

posturas inversas: 

 

Uma [a tragédia] é a abstração da grande racionalidade, da 
representação das necessidades que se atravessam mutuamente, a 
resolução perfeita e integral de cada possibilidade (...). A outra [a 
novela] é a abstração da irracionalidade o mundo da desordem 
dominado por instantes inesperados, surpreendentes, que tudo 
sublevam, refratário a análises, o mundo dos momentos não-causais. 
(LUKACS, 2000, p. 211-212) 
 

Um drama no mar, a partir das características formais que elencamos, pode ser 

descrita como uma novela histórica, segundo a tipologia de Massaud Moises, 

mesclando fatos verídicos, como comprovamos através das notícias do jornal Eco do 

Sul, e ficção, como o próprio narrador evidencia nas primeiras páginas do texto. O 

Romantismo está presente no enredo, na idealização dos personagens, da natureza e 

da religião católica, um “romantismo inicial”, uma vez que é apresentado em conjunto 

com características árcades – nome da protagonista, referências aos deuses gregos – e, 

por isso, evidencia não só o período de transição entre uma escola e outra, mas 

também a trajetória de um ficcionista que principia com dramas e que ensaia o gênero 

                                                           
55

 Esta equivalência torna-se clara com uma simples comparação: em Édipo Rei, de Sófocles, o parricídio 
não é narrado, as ações dão-se apenas na passagem do não conhecimento ao reconhecimento. O que 
aconteceu anteriormente só se sabe pelo diálogo dos personagens, assim como o suicídio de Marília, em 
Um drama no mar, assemelha-se com o fim de Édipo: o rei fere seus próprios olhos a fim de não 
enxergar o mal que cometeu, assim como Marília suicida-se para não viver desonrada. 
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em voga no período nessa novela, para desenvolvê-lo com melhor qualidade estética 

em Laura: também um perfil de mulher. 
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3.2.  LAURA: TAMBÉM UM PERFIL DE MULHER 

 

O romance Laura: também um perfil de mulher foi publicado em Rio Grande, no 

ano de 1875 e reeditado em Porto Alegre, no ano de 1887. Localizamos, em nossas 

pesquisas, dois exemplares dessa obra: um volume da primeira edição, na Biblioteca 

Rio-Grandense e um volume da segunda edição, na Biblioteca da Pontifica 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre-RS), exemplar recebido em 

doação, após a morte de Júlio Petersen (1918-2002). 

O volume encontrado na Biblioteca Rio-Grandense conseguiu permanecer 

distante dos pesquisadores nas últimas décadas por não estar catalogado, já que 

estava encadernado ao final de um livro didático (Compêndio de Geografia, de 

Thibaut), sendo encontrado nas pesquisas sobre os livros publicados na cidade de Rio 

Grande realizado no projeto de pesquisa “Dicionário de autores de Rio Grande no 

século XIX”.  

O biógrafo Alfredo Ferreira Rodrigues também teceu uma pequena crítica a 

Laura, mas dessa vez suas palavras não foram de aprovação, já que a análise que o 

narrador faz dos costumes da sociedade lhe pareceu inverossímil, porém o biógrafo 

percebe a relação desse romance com o de José de Alencar, como se vê no seguinte 

trecho: 

 

Como obra de arte, pouco, muito pouco vale. Além da estranheza de 
algumas situações, os caracteres dos protagonistas são inverossímeis. 
Há como que a intenção de fazer um estudo do coração humano, 
mas tomando-se para exemplo dois personagens muito fora da vida 
real. A Senhora, de José de Alencar, dir-se-ia que deu plano da obra, 
embora com inversão de papéis, mas idêntico no fundo. A narrativa, 
entretanto, é cheia de interesse e em algumas ocasiões dramatizada, 
prendendo fortemente a atenção do leitor, e nisso resume-se o 
merecimento do livro. (RODRIGUES, 1890, p. 14) 
 

Cabe lembrar que Oberacker Jr. (1961, p. 27) classifica a novela Um drama no 

mar como um conto, publicado em 1863, e descreve Laura como uma “novela 

naturalista”, o que nos leva a supor que tal biógrafo não teve contato com a obra em 

si, definindo-a através de fontes secundárias.  

Laura: também um perfil de mulher, em relação à novela anteriormente 

analisada, apresenta um enredo mais refinado: o casamento como uma transação 
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comercial, pois Laura, a protagonista orgulhosa e imponente, para evitar a falência de 

seu pai, é “comprada” por Artur Moreira. Nessa narrativa, há uma relação mais 

estreita com o conceito aristotélico de verossimilhança e, igualmente, há o que 

Antonio Candido denomina de lastro do real com o qual o autor opera sobre a 

realidade a partir de “um ponto de vista, uma posição, uma doutrina” (CANDIDO, 

2009, p. 430). 

O primeiro capítulo do romance principia com a descrição de uma natureza 

idealizada, em que o narrador inclui-se ao falar dos esplendores da “nossa” natureza 

tropical e vale-se do sabiá, um símbolo da natureza brasileira e do nosso Romantismo, 

apontando para a soberania das paisagens tropicais, pois “nada é comparável às 

belezas de uma madrugada de verão em meio dessa opulenta natureza dos trópicos” 

(KOSERITZ, 2013, p. 49).  

A natureza, assim como na novela anteriormente analisada, está atrelada ao 

enredo da narrativa, visto que a narração inicia com uma descrição minuciosa do 

espaço que circunda os personagens, o que aponta para um intuito de observação 

presente nesse texto. A seguinte descrição abre a narrativa: 

 

Sobre as águas transparentes de um pequeno lago debruçam-se 
graciosamente as grandes e opulentas folhas dessa vegetação 
aquática, que tão pitorescas formas ostentam. Por cima dela douram 
os primeiros raios de sol nascente, as coroas das palmeiras e, sobre a 
cristalina água, se balouçam indolentes as alvas flores do nenúfar. 
(KOSERITZ, 2013, p. 49) 
 

A descrição do ambiente é seguida pelo retrato da protagonista, que dá nome 

ao romance, assim como ocorreu em Um drama no mar, suas características mesclam 

Classicismo e Romantismo: Laura possuía cabelo loiro, com pele clara “que parecia 

jamais ter estado exposta ao sol dos trópicos” (KOSERITZ, 2013, p. 50), descrição que 

se assemelha a dos poetas clássicos, porém, suas sobrancelhas e seus olhos negros 

indicavam o Romantismo, pois o preto é “cor frequente nos olhos da mulher 

romântica, ao menos nas literaturas latinas” (MOISES, 2002, p. 264) e, além disso, a 

sua beleza é de tamanha expressão que se aproxima do ideal, uma vez que a jovem era 

“uma dessas aparições encantadoras que mais parecem um sonho de poeta do que 
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uma realidade deste mundo, que tão raras vezes realiza as maravilhas do ideal” 

(KOSERITZ, 2013, p. 50). 

No entanto, a caracterização dessa personagem é mais detalhada e ultrapassa 

esses aspectos físicos que, acrescidos de sua elegância, demarcam o perfil de uma 

mulher da alta sociedade carioca, aspectos que espantam o homem comum e que são 

atrativos para o homem superior que seria tocado a dominar a sua altivez, o que 

remete, em uma espécie de prenúncio, aos sentimentos de Artur Moreira que, após 

ser desprezado, tenta vencer a qualquer custo a arrogância de Laura. Cabe salientar 

que em ambos os textos de Koseritz o homem toma posse à força da mulher, seja 

através do estupro, seja através da compra, a mulher é vista como uma espécie de 

bem a ser adquirido. 

O narrador descreve a jovem como um desses “demônios feminis que nascem 

para fazer enlouquecer os homens”, por ser ela uma “filha da riqueza, para a qual o 

luxo é instinto e que jamais aprendeu a renunciar ao menor desejo, ao mais 

insignificante capricho” (KOSERITZ, 2013, p. 51). Laura é, então, o símbolo de uma 

sociedade decadente e reflexo de uma educação superficial, pois foi criada para ser 

uma dama dos salões fluminenses, a benevolência do seu pai, o visconde X., e a sua 

riqueza a fazem uma jovem autoconfiante, caprichosa, nas palavras do narrador, 

incapaz de ser contrariada: 

 

Cercada de lisonja e adulação, convencida de sua superioridade, 
embalada pela certeza de ser contada entre as mais privilegiadas pela 
formosura, pelo nascimento, pela fortuna, criara-se ela de fato para 
ser a rainha dos salões. Nunca conhecera a miséria, trabalhos, faltas 
de qualquer natureza; colocada no cimo do edifício social, perpassava 
por sobre a realidade da vida como a águia se balouça no azul do 
éter. (KOSERITZ, 2013, p. 51) 
 

Laura vivia afastada da realidade, não conhecia o trabalho e nem a miséria, 

encarava a vida de uma maneira pueril e egoísta, entretanto, possuía – segundo o 

narrador – uma nobre alma, com o coração cheio de sentimentos profundos. Apesar 

da altivez, ansiava o amor, o casamento; a sua alienação, sua vaidade, seu orgulho e 

sua postura são oriundos de sua educação e de sua posição social. O narrador, ao 

traçar esse perfil de mulher, descreve o que julga um problema da sociedade: 
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Tais caracteres são menos raros em nossa sociedade, do que talvez 
se julgue à primeira vista. Eles são o produto natural de uma época 
que prefere a aparência à realidade, o barro dourado ao metal não 
polido e – sobretudo – não cunhado... Em nosso tempo e em nossa 
sociedade, oculta-se a falta absoluta de ideais e de princípios sob as 
múltiplas e amplas dobras do manto carnavalesco da frase. 
(KOSERITZ, 2013, p. 52) 

 

Do retrato da personagem, a narração passa ao retrato da sociedade, mais 

especificamente da corte, que é descrita de maneira crítica, com costumes, hábitos, 

procedimentos morais expostos pelo narrador de forma moralizante, no intuito de 

explanar as causas de sua degradação a fim de instruir o seu leitor a não ser 

susceptível ao vício. A personagem, que dá nome ao romance, é o exemplo da má 

educação da mulher, pois a postura permissiva de seu pai e o ensino de futilidades 

como, por exemplo, piano, língua francesa etc., fazem com que ela seja orgulhosa, 

prepotente, fútil – uma dama do salão – e não uma dona de casa, uma mãe, uma boa 

esposa, como o narrador imagina que devam ser todas as mulheres.  

O narrador critica a influência da cultura francesa na educação das mulheres. 

Esse posicionamento vai ao encontro do germanismo posterior de Koseritz em seus 

textos filosóficos, uma vez que ele buscou substituir a influência francesa pela alemã, 

através da divulgação dos preceitos filosóficos em voga em sua pátria de origem. Além 

disso, no romance há uma valorização de características brasileiras como, por 

exemplo, a paisagem citada e uma oposição ao que é externo – língua, costumes, 

educação, etc. –, porque é o que vem de fora que corrompe a sociedade carioca. Esse 

influxo deve ser combatido a fim de fazer com que “o Rio de Janeiro não seja mais o 

Paraíso de quanta cocotte emérita que queira deixar Paris para fazer fortuna à custa 

dos tolos e perverter os nossos costumes” (KOSERITZ, 2013, p. 53). 

O destino de Laura é ocasionado pela má educação que recebeu, pois seu pai 

“teria melhor curado da felicidade de sua filha, se, em vez de educá-la para Diva, lhe 

tivesse dado as prendas de uma boa dona de casa” (KOSERITZ, 2013, p. 53), o que já 

fica exposto no primeiro capítulo do romance que, ao traçar o perfil da protagonista, 

elucida as causas do que irá ocorrer na sequência.  

Ademais, a sua condição de “semiemancipada”, ou seja, da liberdade que 

recebia do pai, não respeitando as convenções sociais, fizeram-na ir contemplar o rio 
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no início da manhã, sem imaginar que, a partir desse momento, o seu destino iria se 

concretizar e, em uma prolepse, a personagem intui o seu fim. O seu destino, no 

entanto, não poderia ser modificado, porque mesmo que a jovem soubesse o que iria 

lhe ocorrer, manter-se-ia firme, por orgulho e, por isso, a ideia de um destino que rege 

os personagens, nesse romance, não se aplica, pois o futuro é consequência das suas 

atitudes e do seu contexto social e não de uma força divina.  

No segundo capítulo, o foco da ação passa aos outros dois contempladores 

daquele “romântico sítio” – Artur Moreira e João Aguiar –, ambos tinham cerca de 35 

anos de idade, mas distinguiam-se aparentemente. O narrador descreve a cena como 

um espectador que perscrutava a conversação dos amigos. João é caracterizado como 

uma pessoa de poucos recursos, com um aspecto envelhecido e com olhos “fadigados 

por incessante trabalho” (KOSERITZ, 2013, p. 55), sua fisionomia indicava o empregado 

público. Após essa exposição das aparências, o narrador descreve o passado do 

personagem, pois, após a morte do pai, fora obrigado a largar os estudos e trabalhar 

em secretarias no serviço público, não sendo valorizado, apesar de sua dedicação, 

porque na “nossa terra é assim: quem não tem padrinho, morre pagão” (KOSERITZ, 

2013, p. 55). Mais uma vez assim, o narrador se inclui como brasileiro ao criticar a 

sociedade em que vive. 

O retrato de Artur Moreira é distinto: “era alto, de formas vigorosas, radiante 

de força e saúde, a realização do antigo mens sana in corpore sano”, sendo ainda “um 

verdadeiro tipo de beleza masculina” (KOSERITZ, 2013, p. 56), sua fisionomia 

denotava, assim como a de Laura, elegância e riqueza. O narrador vale-se, em seu 

discurso, de expressões francesas ironicamente para representar os prazeres da 

sociedade desfrutados pelo personagem: 

 

Via-se que Artur Moreira tinha vivido libando na taça de todos os 
prazeres; mas não estava gasto e não tinha aquele haut gout des 
petits crevés que hoje abundam em nossa sociedade, tão inclinada a 
copiar todos os lados maus da vida parisiense, todavia sem o espírito 
que lhe é peculiar. (KOSERITZ, 2013, p. 56) 

 

E novamente, após o delineamento de aspectos físicos do personagem, o 

retrato da sociedade é exposto, mas agora sobre a ótica crítica de Artur, que vivera as 

duas faces da vida na corte – a pobreza e a riqueza – e, ao vislumbrar seus valores 
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degradados, decide mudar-se para a Europa, ideia essa reprovada por João que 

ironicamente cita o epitáfio do estadista romano Cipião Africano (236 a. C. – 183 a. C.) 

e, por essa reprovação, é considerado pelo amigo um Mefisto, numa referência a 

Mefistófeles, o demônio, do poema trágico de Goethe. Aguiar ainda atribui o 

provérbio popular “Qual pedra que rola não cria limo” ao personagem Simão de 

Nântua, do romance Simon de Nantua, publicado em 1818, pelo escritor francês 

Laurent Pierre de Jussieu (1792-1866)56; referência paradoxal, já que Koseritz é um 

crítico da influência francesa, entretanto, a citação é feita pelo personagem João 

Aguiar, que é caracterizado como um ser decadente, o que, talvez, justifique essa 

alusão. 

O próprio Artur narra os motivos de seu descontentamento com o Brasil: as 

inúmeras preterições que sofreu enquanto era pobre e as aventuras em várias 

carreiras a fim de sobreviver, pois tentou ser político, jornalista, advogado, literato, 

tenente na Guerra do Paraguai, mas sempre fora prejudicado pela sua condição. João, 

exposto como uma espécie de consciência de Artur, afirma que “bramavas contra o 

governo, contra o partido, contra todos enfim. E querias um emprego...” (KOSERITZ, 

2013, p. 58), evidenciando que o temperamento impulsivo do amigo sempre o 

prejudicara. 

A riqueza trouxe o reconhecimento, cargos, deputações, condecorações, 

títulos, que lhe foram oferecidos e imediatamente recusados e desprezados. Por estar 

livre de preocupações materiais, Artur estudou o mundo social e político brasileiro e 

constatou a degradação dos costumes, a mercancia, o interesse pessoal e o domínio da 

frase. Nessa exposição sobre os problemas da sociedade, o discurso do personagem 

assemelha-se à do narrador do romance, pois ambos são céticos em relação ao Brasil: 

“apossou-se do meu espírito um profundo desprezo pelos homens e pelas coisas do 

país e eu diria que fatal me foi a minha riqueza, arrancando-me as últimas ilusões” 

(KOSERITZ, 2013, p. 59).  

                                                           
56

 Coincidência ou não, o livreiro pelotense Joaquim Ferreira Nunes anunciou, no jornal O Brado do Sul, 
por um longo período (26 de novembro, 30 de novembro, 1º de dezembro, 6 de dezembro 8 de 
dezembro e ininterruptamente entre os dias 24 e 31 de dezembro de 1859, além de referências em 
periódicos que não conseguimos identificar a data, e nos dias 17 e 18 de janeiro de 1860), a venda – 
entre outros tantos livros – de um Simão de Nantua.  
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João Aguiar, entretanto, com seu discurso mediador, afirma que Artur está 

sendo injusto, mas o amigo logo esclarece o que presenciou após tornar-se rico: 

 

Não penetraste comigo nas salas da orgia, onde nos braços de 
ignóbeis heteras do Alcazar se revolviam esses tribunos que no dia 
seguinte enchiam na câmara a boca de honra, dignidade e 
catonismo! Não vistes, como eu, esses filhos de poderosos 
mercadejarem, por entre a fumaça de um charuto de Havana, o 
espumar do champanha e as fingidas carícias das astutas francesas, 
as concessões feitas pelos pais aos adversários políticos (...). Infeliz 
pátria, tão ingrata para os teus filhos bons, tão pródiga para aqueles 
que te mancham o brilho, corrompem a tua sociedade e te estragam 
o futuro, que vastíssimo te aguardava! (KOSERITZ, 2013, p. 59-60) 

 

No trecho supracitado, Artur trata explicitamente da conspurcação dos 

preceitos morais da sociedade e da importação da cultura francesa através da citação 

da casa de espetáculos Alcazar, da qual Orna Messer Levin (2012) faz a seguinte 

descrição: 

 

Em 1859, abrira as portas na cidade o polêmico Alcazar Lyrique 
Fluminense. A casa era frequentada apenas pelo público masculino e 
promovia apresentações de vaudevilles, cançonetas e duetos 
musicais, reproduzindo o ambiente de lazer existente nos cabarés.  
Quando o empresário francês Joseph Arnaud assumiu a direção do 
estabelecimento, trouxe de Paris intérpretes que introduziram as 
famosas operetas de Jaques Offenbach. Suas operetas alegres, que 
haviam sido apresentadas no Théâtre des Bouffes-Parisiens, 
chegavam ao Rio acompanhando a difusão que ocorria 
simultaneamente no resto da Europa e nas Américas. (LEVIN, 2012, p. 
8) 
 

A crítica ao Alcazar, apesar de não ser do âmbito literário em relação à invasão 

dessa dramaturgia alegre que minimizou a audiência do teatro “sério” de intuito 

moralizante, vem ao encontro do posicionamento de alguns intelectuais da época, pois 

escritores como “Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, 

dentre outros” reiteravam que “os empresários teatrais desprovidos de preocupações 

artísticas conquistavam espectadores mostrando mulheres bonitas e efeitos especiais” 

(LEVIN, 2012, p. 8). A figura do Alcazar também está presente no romance Senhora, de 

José de Alencar, que também trata das mulheres que lá trabalhavam, nas palavras do 

Sr. Lemos: 
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– Para que diabo quererá este marreco os vinte contos? Aposto que 
anda aqui a volta do Alcazar. O rapaz está caído por alguma das tais 
francesinhas; e elas que são umas jibóias!... Finas como um alambre, 
mas capazes de engolir um homem!... (ALENCAR, 1980, p. 58) 
 

Artur Moreira centra seu discurso no cabaré e na prostituição como formas de 

degradação moral, pois homens que pregavam a honra e a religião divertiam-se com 

as dançarinas e, além disso, assemelha a venda do corpo das mulheres à venda de 

concessões políticas. 

O herói da trama ainda afirma não ser mais idealista e estar curado “dos 

românticos sonhos de idealismo e de patriotismo” (KOSERITZ, 2013, p. 60), estando 

convertido ao culto da deusa ironia, seguindo as teorias do socialista utópico Pierre- 

Joseph Proudhon (1809-1865) 57. Para Aguiar, Artur continua a ser “tão romântico e 

hiperidealista, como nos nossos verdes anos acadêmicos, quando o povo e a liberdade 

eram nossos ideais” (KOSERITZ, 2013, p. 60), o que irá se confirmar ao longo do 

romance e que acarretará o desfecho trágico do personagem e João, em mais um 

presságio, anuncia que o amigo pode colocar-se a perder por qualquer extravagância 

romântica. 

O terceiro capítulo também inicia com a descrição da natureza e, novamente, 

são destacados elementos da flora brasileira – palmeiras e bambus – e o narrador 

salienta a beleza do ambiente que cerca o rio, afirmando que “uma scénerie que na 

Europa atrairia visitas de turistas dos quatro ângulos do mundo e que, entretanto, no 

nosso Brasil só é conhecida de um ou outro habitué de Petrópolis” (KOSERITZ, 2013, p. 

62). A influência da cultura europeia, principalmente a francesa, está demarcada no 

texto não só nas críticas feitas pelo narrador, como demonstramos anteriormente, 

mas, paradoxalmente, em seu próprio discurso, pois esse se utiliza de palavras no 

idioma francês mostrando que, apesar de criticar, narra na perspectiva de um 

integrante da burguesia carioca. 

O capítulo marca o primeiro encontro dos protagonistas da trama: Artur 

vislumbra Laura e é arrebatado pela beleza da jovem. O cultor da ironia é “impelido 

por um daqueles sentimentos repentinos, que imprevistamente assaltam o homem 

                                                           
57

 Proudhon, segundo Reale e Antisieri (2005, p. 170), foi um pensador moralista que gostaria de mudar 
a realidade, eliminando o seu aspecto mau, posicionamento que julgamos idealista. 
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com a irresistível força do destino” (KOSERITZ, 2013, p. 63) e, por isso, aborda a jovem 

de maneira inusitada e ela, apesar do desprezo que demonstra externamente, sentia 

seu íntimo pulsar. Ao descobrir o nome de Laura, Artur afirma “o poético nome, 

imortalizado por Petrarca, não podia achar mais bela aplicação” 58 (KOSERITZ, 2013, p. 

64). A referência à musa do poeta italiano remete-nos à utilização, nas duas obras que 

analisamos, de nomes de ícones da poesia clássica, bem como para a idealização das 

mulheres, seja pelo narrador, como ocorre em Um drama no mar, seja por um dos 

personagens, como ocorre em Laura, nos momentos iniciais da trama. 

Laura, assim como a musa de Petrarca, é comparada aos deuses e quase 

inacessível: 

 

Não sei se eu ou se outrem o disse algures: quando os deuses abrem 
as portas do céu devemos nele penetrar antes que as tornem a 
fechar; o momento que foge é frequentemente irreparável. Pois, com 
o coração nas mãos, pergunto-vos: D. Laura, quereis ser a esposa de 
Artur Moreira? (KOSERITZ, 2013, p. 64) 

 

A donzela sente-se ofendida e chama o pretendente de louco, mas, apesar da 

negativa, Artur afirma para João que “essa orgulhosa Laura será minha mulher ou 

eu...” (KOSERITZ, 2013, p. 65). Laura é marcada pelo orgulho que a fez desprezar Artur, 

mas também por um sentimento não denominado, marcado na narrativa pela 

expressão “não obstante”, que faz referência ao que aquele encontro inesperado lhe 

despertara.  

Em seus sonhos, a jovem perdoa o homem que a ofendeu e é apenas no plano 

do sonho e da imaginação que o amor se concretiza, porque, no mundo real, o orgulho 

de Laura impede a efetivação de seus sentimentos. A realização do amor, em um plano 

que não seja o real, é típica do Romantismo. 

No quarto capítulo, a compra é efetivada: Artur vai à Corte para falar com o pai 

de Laura e lá descobre que o visconde X. estava prestes a decretar falência e ter seu 

nome desonrado e, com isso, resolve propor uma transação comercial ao pai: 
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 Referência ao poeta italiano Francesco Petrarca (1304-1374) e a sua musa, Laura, para a qual dedica Il 
Canzionere. 
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– Não se altere V. Exª. o estado de sua casa já não é segredo. Há esta 
hora é V. Exª. na Praça do Comércio apontado como uma das vítimas 
da crise. Venho salvá-lo, Sr. Visconde. Posso dispor de mil contos de 
réis, que dentro de duas horas estarão em sua mão, se V. Exª. 
empenhar a sua palavra de cavalheiro que me concederá a mão de 
sua filha ! 
................................................................................................................ 
Meia hora depois saía Artur do gabinete do Visconde com a certeza 
de que Laura seria sua mulher. (KOSERITZ, 2013, p. 73) 

 

Artur desconhecia os sentimentos da jovem por ele. Comprou a sua mão 

porque prometera que a teria. Se tivesse procurado Laura e se desculpado pela atitude 

inusitada no rio, teria obtido o seu perdão, mas duas forças o dominavam: a paixão e a 

raiva por ter sido humilhado. O narrador refere-se explicitamente ao acordo de 

casamento como uma transação comercial e, ao falar da preocupação de Artur após a 

negociação, afirma que “acabava de concluir um negócio, que cumulava os seus 

desejos, mas... o objeto comprado... Aí estava a dificuldade...” (KOSERITZ, 2013, p. 73, 

grifos do autor). Laura, apesar de seu orgulho, aceita se casar com Artur para saldar a 

dívida do pai: 

 

A donzela, que duplamente sofria porque amava aquele que acabava 
de ferir de morte o seu orgulho, comprando-a, tinha o coração 
valente. 
Em duas horas de solidão, liquidou com os sonhos do seu passado e 
com as esperanças do seu futuro. De tudo triunfou o amor filial. As 
lágrimas do pai haviam vencido toda a resistência. (KOSERITZ, 2013, 
p. 75) 
 
 

Dos momentos que antecedem o casamento, passamos direto para a noite de 

núpcias, no quinto capítulo, que inicia com a descrição do ambiente do quarto do 

casal: 

Uma lâmpada de prata, ricamente cinzelada, com globo de alabastro, 
derrama a sua luz amortecida sobre os esplendores de uma câmara 
nupcial, no preparo da qual cooperou o mais apurado gosto com o 
amor, empenhado em oferecer à esposa amada um ninho digno de 
sua peregrina beleza. (...) 
Em todo o esplendor de suas vestes nupciais, com a coroa de flores 
de laranjeira nos opulentos cabelos, ei-la recostada em uma poltrona 
cujo espaldar encobre a entrada do nicho em que, por entre 
draperias de rubro damasco, distinguem-se as finíssimas rendas que 
revestem o leito d’érable ricamente esculpido. (KOSERITZ, 2013, p. 
76) 
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O quarto é o símbolo do luxo e a dor de Laura é contrastada com suas vestes, 

seus brilhantes e com todo o ambiente glamoroso do Rio de Janeiro, que ela não 

enxerga, porque sua alma está no momento em que descobriu que tinha sido 

comprada pelo homem que amava e, com isso, “seu infernal orgulho agita-se e ela 

quisera matá-lo, porque a sorte permitiu que a conquistasse por semelhante forma...” 

(KOSERITZ, 2013, p. 77). Artur entra no quarto e aproxima-se afetuosamente de Laura, 

ato que é respondido com o desprezo da amada que, apesar de ter vontade de ceder e 

abraçar o marido, mantém-se fria e firme em seu orgulho ferido, o que, segundo o 

narrador, é consequência da má educação que recebeu. O diálogo entre o casal ilustra 

a face que a protagonista assumirá ao longo de seu casamento: 

 

– E assim acaba o destino de cumprir o que estava escrito nos astros: 
Laura é a mulher de Artur!  
– A mulher?, contestou ela com voz breve e sarcástica, afastando 
com um movimento de austera virgindade o seu braço da cintura. – A 
mulher?... Não, senhor; o objeto comprado quereis dizer! Venderam-
me e o senhor me comprou. É tudo!  (KOSERITZ, 2013, p. 78-79) 

 

A personagem é comparada à Medusa que, na mitologia grega, era capaz de 

transformar em pedra quem lhe fixasse o olhar (BRANDÃO, 1986, p. 239) e, com isso, 

vemos uma característica classicista no romance em análise, assim como verificamos 

em Um drama no mar, pois a mitologia é utilizada novamente em sentido ilustrativo, 

para que a imagem da protagonista fosse vislumbrada pelos leitores. Já Artur, nesse 

momento de clímax, é descrito pela sua sensatez, segundo o narrador, típica do 

homem, uma vez que “o homem tem mais razão, é mais apto para subjugar essa 

paixão do que a mulher” (KOSERITZ, 2013, p. 79). 

Homem e mulher decidem o futuro do casamento de igual para igual: Artur, em 

um primeiro momento, tenta convencer Laura de que, apesar dos meios errados que 

utilizou, a ama e pede para que a jovem reflita sobre que decisão vai tomar; Laura, 

com sarcasmo, afirma que “o comprador deve saber como e para que há de dispor do 

objeto comprado” (KOSERITZ, 2013, p. 79). O marido, em linguagem metafórica, 

compara a relação deles no futuro a duas nuvens próximas, mas ao mesmo tempo 

separadas e, em uma prolepse, antecipa o fim de ambos: 
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Como aquelas duas nuvens, tão chegadas uma à outra e que, 
entretanto, jamais se tocaram, passaremos a vida!... Poderíamos ter 
sido felizes, muito felizes e seremos eternamente desgraçados. Com 
menos orgulho, com mais amor, me teria a senhora tornado o mais 
feliz dos mortais e eu, por quem mulheres de beleza igual a sua 
teriam sacrificado a vida e mesmo mais que a vida, eu, digo, ter-lhe-ia 
carregado nas palmas das mãos, a teria venerado como uma mãe, 
zelado como uma irmã, guiado como uma filha, adorado como um 
amante... Mas... tudo acabou-se. Assim o quis a senhora. (KOSERITZ, 
2013, p. 80) 
 

Artur faz uma promessa que marcará o desenvolvimento e o desenlace da 

trama: “nem hoje nem jamais o comprador disporá do objeto comprado!” (KOSERITZ, 

2013, p. 81, grifo do autor). O amor, em Laura, não é concretizado, a noite de núpcias, 

que marcaria a união dos dois corpos, marca a sua separação para sempre, o destino 

traçado no rio, no início da narrativa, será efetivado no final e, por isso, no romance há 

amor, mas não há sexo, afastando-se assim de Um drama no mar, porque na novela há 

a conjunção carnal, mas não há amor, pois na relação em que há sexo não há amor, 

existe apenas uma obsessão que é saciada. 

O perfil da mulher que não cede ao amor por causa do seu orgulho e da sua 

vaidade, que prefere a infelicidade ao perdão é exposto pelo narrador nos seguintes 

termos: “cedendo à soberba, que era o traço proeminente do seu caráter, acabava de 

decidir de sua sorte e de uma nobre e viril alma” (KOSERITZ, 2013, p. 81). E, com isso, 

vemos que o narrador culpa Laura pela infelicidade do casal. O fato de Artur tê-la 

“comprado” não é julgado sob uma ótica negativa, uma vez que ele assim agiu em 

reação à humilhação que sofrera e, ainda em tom irônico, finaliza o capítulo, após 

descrever o desespero da jovem, com as seguintes palavras: “tal foi a noite de noivado 

da rainha dos salões...” (KOSERITZ, 2013, p. 82). 

O capítulo seguinte descreve a manhã posterior à decisão do casal. Laura 

estava abatida, porém, serena como uma estátua antiga. Aí há mais uma referência à 

mitologia grega na figura de Níobe59, em uma alusão à sua metamorfose em rocha. O 
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 Segundo Junito Brandão de Souza (1986, p. 80), Níobe, orgulhosa de sua prole (tivera 14 filhos) dizia-
se superior a Leto, que só tivera dois: Apoio e Ártemis. Irritada e humilhada, Leto pediu aos filhos que a 
vingassem. Com suas flechadas certeiras, Apoio matou os meninos e Ártemis, as meninas. Níobe, 
desesperada de dor e em prantos, refugiou-se no monte Sípilo, reino de seu pai, onde os deuses a 
transformaram num rochedo, que, no entanto, continua a derramar lágrimas. Do rochedo de Níobe, por 
isso mesmo, corre uma fonte.   
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encontro para a decisão da melhor forma de convivência para ambos deu-se após o 

almoço e o casamento será calcado nas aparências a fim de evitar a maledicência e, no 

intuito de honrar o nome de Artur, Laura permanece irônica dentro das quatro 

paredes de seu quarto, referindo-se ao marido como um comprador que a ordena. O 

marido delineia os passos a serem seguidos para evitar o escândalo:  

 

é mister que a senhora tome o seu lugar de dona desta casa, que se 
cerque de todo o luxo, que não despreze um só prazer dos que o 
mundo oferece aos que são felizes ou que parecem sê-lo. 
Acompanhá-la-ei à sociedade, serei para todos, o esposo feliz da mais 
linda mulher do Rio de Janeiro, até que decentemente possamos 
fazer uma viagem ao Velho Mundo, onde, em país estranho, poderei 
livrá-la de minha odiosa presença, restituindo-lhe ao menos a 
liberdade pessoal. (KOSERITZ, 2013, p. 85) 

 

A jovem anseia a separação imediata, mas Artur convence-a da necessidade de 

manter, pelo menos por alguns meses, as aparências inclusive para os escravos que 

são “demônios familiares”, provável alusão à comédia teatral O demônio familiar 

(1857), de José de Alencar, que narra as peripécias de um escravo para casar seus 

patrões com pessoas mais ricas. Demonstrações de afeto serão, portanto, realizadas 

na frente dos escravos para que esses não comentem a situação de seus senhores, 

entretanto, o esposo deixa claro que: “mas a senhora pode estar certa de que sempre 

que pousarem os meus lábios sobre a sua fronte serão frios como os da morte!” 

(KOSERITZ, 2013, p. 86). 

Essa foi a única vez que o casal tratou de sua situação e o narrador, 

antecipando a passagem do tempo, descreve a relação dos dois nos momentos 

posteriores: cumpriram o trato, mantiveram as aparências, Laura aceitava a sua 

condição e entregava-se ao mundo dos prazeres que o dinheiro do marido lhe 

proporcionara, apesar da luta interna contra o seu amor que, em atitudes banais, 

como beijar o encosto da cadeira na qual Artur sentara, irrompia e alguma 

metamorfose já se manifestava: 

 

Quem o diria? Essa donzela tão orgulhosa, que rejeitara as 
homenagens de tantos homens ilustres, que fora outrora e ainda o 
era, a rainha dos salões fluminenses, essa donzela, dizemos, 
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enrubescia frequentemente ao praticar coisas quase impossíveis. 
(KOSERITZ, 2013, p. 87) 

 

A jovem teria se rendido, se Artur não mantivesse sempre a mesma postura fria 

após a negativa da primeira noite como casados. Os meses passam e o afastamento e 

o sofrimento continuam; entretanto, a partida para a Europa, a fim de concretizar a 

separação, marcada para maio, é adiada, pois “Laura expressava o desejo de passá-la 

[a estação calmosa] em Petrópolis” (KOSERITZ, 2013, p. 89), o que indica que ela não 

queria o divórcio e talvez tivesse esperança de que o sítio que marcou o início do amor 

de ambos trouxesse a reconciliação. 

No final do capítulo, há o anúncio de que o personagem João Aguiar voltará à 

cena, pois passará alguns dias em Petrópolis na companhia do casal, visita que alegra a 

ambos por ser uma “interrupção do fatigante tetê-à-tête e, portanto, causou a notícia 

também prazer a Laura” (KOSERITZ, 2013, p. 89). E, com isso, os olhos que 

acompanharam o princípio dessa união verão também o seu desfecho. 

O sétimo capítulo inicia com a conversa dos amigos Artur e João em Petrópolis, 

na qual Aguiar serve, mais uma vez, como uma espécie de consciência do 

companheiro, analisando a situação do casal e reconhecendo os motivos de Laura para 

manter o seu orgulho, acrescentando ainda mais uma crítica à educação dela, que 

seria a causadora da aceitação, mesmo contrariada, ao pedido de casamento: “faltou-

lhe a força para isso; mulher educada para salão, não teve essa energia” (KOSERITZ, 

2013, p. 91). Artur continua a esperar que a amada lhe declare o seu amor; o orgulho 

também o impede de aproximar-se da mulher. O amigo acredita que ele não sairá 

vencedor dessa luta e, em mais uma prolepse, o destino do casal é anunciado nas 

palavras do esposo: 

 

confio tudo ao futuro, ao acaso, ao milagre, se quiseres, porque sou 
fatalista... Não deixarei o mundo sem que Laura me tenha amado... 
(...) Espedace-se-me embora o coração, sofra eu todos os tormentos, 
o comprador jamais disporá do objeto comprado, sem que este venha 
espontaneamente atirar-se em seus braços! (KOSERITZ, 2013, p. 92) 
 

Após a conversa dos amigos, a noite era agradável, ambiente e natureza se 

fundem em uma atmosfera marcada pela dissimulação de Laura que, na frente de um 

estranho, fazia as honras de dona da casa com tal encanto que modificara o ânimo e a 
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fisionomia de Artur, abalados pela sinceridade de Aguiar. A presença desse terceiro 

elemento60 será fundamental para a aproximação que se dará entre o casal, nos 

próximos capítulos. Nessa primeira noite, “era a primeira vez que os esposos falavam 

sem constrangimento, graças à presença de um terceiro e quiçá à calculada direção 

por ele dada à conversação” (KOSERITZ, 2013, p. 93). 

Laura e Artur eram desconhecidos até essa noite. A jovem não sabia que o 

esposo gostava, por exemplo, de poesia. As aparências, que haviam norteado as 

relações até o encontro com João Aguiar, cederam espaço para que os dois pudessem 

agir de forma mais natural, apesar do orgulho e da vaidade de ambos que estagnavam 

as demonstrações de afeto. Artur convida o amigo para a viagem que farão à Europa e 

João aceita por pena e com esperança de poder aproximar o casal. 

O oitavo capítulo é marcado por uma marcação temporal e pela mudança de 

espaço: em fins de maio, os três personagens encaminham-se para Paris. A viagem de 

barco e a estada na França, porém, não modificaram as relações do casal, “só raras 

vezes, ante alguma obra-mestra da arte, animava-se a conversação; de ordinário, 

porém, mostrava-se Laura fria e indiferente e Artur taciturno e de irritante humor” 

(KOSERITZ, 2013, p. 97), apesar dos esforços de João Aguiar para aproximá-los. 

Paris não animara os esposos e o elemento conciliador sugere que conheçam a 

Suíça “com suas românticas paisagens” (KOSERITZ, 2013, p. 97). Aquela paisagem era a 

sua última esperança, pois se, diante daquela natureza não houvesse uma mudança 

naqueles seres, era melhor a separação, uma vez que ambos estavam deteriorando-se 

e Artur mantinha um humor sombrio e sarcástico, que já o expusera a problemas com 

estranhos, em uma prolepse dos fatos que levarão à sua morte e, além disso, o casal 

acreditara que naquele sítio seria decidida a sua sorte. 

As mudanças realmente começam enquanto os três percorriam as paisagens 

suíças. No interior de Laura estava se preparando uma reação, visto que, nas 

observações de Aguiar, “o amor ao esposo tinha entrado na última e decisiva luta 

contra o indômito orgulho” (KOSERITZ, 2013, p. 98). A natureza novamente influencia 

os personagens, pois Artur não resistia: 
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 Cabe salientar que nas duas obras que analisamos a trama é constituída por três personagens – um na 
posição de protagonista, outro na posição de antagonista e um último em papel secundário. Em Um 
drama no mar, a tríade é mantida mesmo após a morte de L..., pois o grumete Guilherme assume o 
papel de opositor a Elisandro.  
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a sua natureza de poeta às maravilhas dessa região montanhosa e, 
durante a digressão pelos cantões de Schwyz, Ury e Unterwalden, 
desapareceu o seu humor, dando lugar a uma espécie de doce 
melancolia, que o tornava amável e atencioso, embora ainda 
conservasse todas as reservas de sua singular posição. (KOSERITZ, 
2013, p. 98) 
 

O romance, antes sem muitas demarcações de tempo, apresenta mais uma 

marcação relacionada ao espaço: em fins de junho, chegam a Genebra, instalando-se 

em um pequeno hotel, já que a atípica situação do casal poderia chamar a atenção em 

grandes hotéis, principalmente porque a cidade era sede das conferências da “Liga da 

paz”, dado esse que se caracteriza como uma referência histórica do período. Outra 

marcação histórica e que tem importância fundamental no desenvolvimento da trama 

é a alusão ao gabinete formado em 25 de julho de 1875, em que o Duque de Caxias 

tornou-se presidente do Conselho de Ministro e o Barão de Cotegipe, Ministro da 

Fazenda.  

Laura tem uma espécie de pressentimento ao ver um pequeno grupo de 

espanhóis que ocupava uma mesa abaixo da galeria na qual se achava. A jovem ouve o 

nome de seu país, uma vez que a reunião tratava dos “sucessos políticos” da América 

do Sul. Um argentino sobressai no grupo, porque expunha, aos seus companheiros, as 

questões pendentes entre o Império e os estados platinos: 

 

Não faltaram em suas palavras injúrias ao Brasil, cuja sociedade 
ridicularizou, cuja Corte amesquinhou e de cujo exército e povo 
escarnecia nos mais injuriosos termos; “pícaros, macacos, negritos, 
eslavos etc.” eram os termos que aplicava aos brasileiros. A mudança 
ministerial não passava, em sua boca, de uma ridícula farsa, 

destinada a produzir efeito no Rio da Prata. (KOSERITZ, 2013, p. 
100).  
 

O argentino ainda chama os brasileiros de “quixotes”61 num intertexto 

pejorativo que remete à ilusão dos brasileiros em saírem vencedores na questão 

platina, em relação às demarcações das fronteiras entre os países. Laura sente-se 

                                                           
61

 Cabe lembrar que Koseritz foi denominado pelos seus opositores, nas folhas sul-rio-grandenses, de 
“Don Quixote do jornalismo”, devido às falhas cometidas na escrita de um de seus dramas, conforme 
elucidamos na página 37, da presente dissertação. 
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ofendida ao ouvir as palavras proferidas contra seu país e mais uma vez o narrador fala 

de sua educação e do surgimento do patriotismo: 

 

É sabido que a educação do sexo feminino entre nós não é talhada 
para dar às mulheres elevados sentimentos de patriotismo. 
Esvoaçando, qual borboleta de prazer em prazer, Laura nunca tivera 
tempo para pensar muito sobre a palavra – pátria –, e só agora, 
durante a viagem na Europa, começara ela a compreender quanto há 
de doce e irresistível nessa santa palavra. (KOSERITZ, 2013, p. 101) 

 

Artur, apesar de criticar o Brasil e de acreditar na degradação de nossa política 

e de nossa sociedade, criticando, inclusive, ao ler os jornais matutinos, condenando 

esses aspectos políticos, possuía, na concepção de Laura, um grande patriotismo, 

sentimento esse percebido pela jovem ao longo da viagem. A esposa de Artur deseja 

ser homem para responder às injúrias do argentino, vontade sanada pela figura de seu 

marido, “porque nesse solene momento assim o denominava o seu coração”, que 

enfrentou o opositor, confrontando-o com a seguinte afirmativa: “Senhor! Tenho a 

honra de ser brasileiro!” (KOSERITZ, 2013, p. 102). 

Há um tumulto no ambiente e nos sentimentos de Laura: Artur bate na face do 

argentino e a esposa que, inicialmente pensa em ir abraçar o amado, exclama “é um 

herói, meu Artur, é um herói, bradava uma voz no seu interior” (KOSERITZ, 2013, p. 

102), percebe que o insulto acarretará um duelo e que Artur pode morrer. E, com isso, 

dá espaço novamente para o seu orgulho, pois se ele realmente a amasse não exporia 

a sua vida dessa maneira; o orgulho vence, então, até a sua exaltação de patriotismo. 

No penúltimo capítulo, a agonia e o sofrimento de Laura, que são exaustivos na 

narrativa, apresentando um tom melodramático, são intensificados pela dúvida e pelo 

desprezo de Artur, que não fora despedir-se antes do duelo. Aguiar, ao acompanhar o 

amigo ao local marcado, questiona se ele não irá se despedir da esposa e, em sua 

resposta, vemos novamente o olhar crítico em relação ao seu país:  

 

se o negócio tiver mau fim, lhe dirás em qualquer ocasião que a idade 
não preserva de asneiras, e que eu, que não peco por excessivo 
patriotismo, não pude tranquilamente ouvir injuriar a nossa pátria. 
(KOSERITZ, 2013, p. 105, grifo nosso) 
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A natureza novamente acompanha os sentimentos dos personagens e a 

intensidade da ação: a madrugada era brumosa e o caminho que Laura segue, ao 

tentar localizar o local da disputa, é interrompido por uma encruzilhada, 

desorientando a moça em que direção seguir, dirige-se pelo caminho errado, como fez 

ao longo do romance ao optar por seu orgulho. As feridas, causadas pelos espinhos 

que a dilaceraram, após correr desesperada, ao ouvir os tiros, representam a escolha 

desse rumo errado, que ocasionou o fim de seu marido. 

A redenção de Laura dá-se nesse momento extremo, já que é ao ver Artur 

agonizando que ela se declara: “– Artur, meu Artur, dizia Laura por entre soluços com 

inexprimível ternura. Aqui me tens, tua Laura, tua mulher, tua escrava, que quer viver 

para ti só, morrer mil vezes por ti... que te ama, que sempre te amou...” (KOSERITZ, 

2013, p. 107). Antes de sua morte, Artur toma consciência do amor de Laura, o “beijo 

nupcial” é trocado, seu objetivo tinha sido cumprido e ele passa, de comprador, a 

herói. 

A viúva orna a cabeça do morto com flores, como se ele fosse um deus, e recita 

versos de Os lusíadas, de Camões. Essas atitudes fazem João Aguiar acreditar que ela 

tenha enlouquecido e “o final é digno dessa horrível tragédia, o marido morto, a 

mulher louca!” (KOSERITZ, 2013, p. 109). O narrador, porém, esclarece que ela não 

estava louca, uma vez que toma as decisões referentes ao corpo do marido. Após a 

chegada ao Brasil e do enterro, Laura mantém-se calma e insensível, desprezando o 

seu pai que indagara sobre a herança e sobre o testamento de Artur. 

João Aguiar, como testamenteiro, trata com a viúva sobre os bens deixados 

pelo marido, excetuando a libertação dos escravos, o que denota uma atitude 

abolicionista em Artur; entretanto, a mulher rejeita os bens e dá a seguinte ordem: “O 

senhor dê tudo aos pobres, às instituições, a quem quiser...” (KOSERITZ, 2013, p. 111) 

e, com isso, vemos que uma metamorfose se deu, pois a dama dos salões, habituada 

ao luxo e à fortuna, ignora a herança e o palacete em que viveu com o marido; sua 

preocupação era apenas o túmulo, do qual cuidou durante vários dias. 

A última parte do romance consiste no fim trágico de Laura, anunciado desde o 

primeiro capítulo. A jovem volta ao rio, que marcara o seu primeiro encontro com 

Artur, para suicidar-se. O ambiente acompanha a sua calmaria: é uma noite calma, 

estrelada, a luz da lua ilumina o rio e também ilumina Laura, enquanto ela caminha em 
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direção à morte, a água, elemento de purificação, cobre o peito “em que outrora 

batera com uma indômita força um orgulhoso coração, até que o esmagou o malhete 

do destino, como se fora duro diamante” (KOSERITZ, 2013, p. 113).  

O romance, apesar de não apresentar referências explícitas ao catolicismo, é 

marcado pelo intuito moralizante do narrador, de fundo católico, pregando a moral e 

criticando a depravação da sociedade como, por exemplo, no julgamento contra o 

Alcazar e contra as mulheres francesas, posicionamento comum nos romances 

românticos. 

Ao analisarmos o enredo do romance, a semelhança com Senhora, de José de 

Alencar, é evidente, pelos problemas abordados no enredo e pelo ano de publicação 

das obras, já que ambas foram publicadas em 1875. O casamento como transação 

comercial é o problema impulsionador da trama das duas obras, porém, o objeto de 

compra é distinto: em Laura a mulher é comprada pelo amado Artur Moreira, que se 

aproveita da situação financeira de seu pai para efetivar a transação e vingar-se do 

desprezo que sofrera; já em Senhora, é Fernando Seixas que se vende a uma 

desconhecida, sem saber que a noiva é, na verdade, Aurélia, jovem por ele desprezada 

devido à sua pobreza: 

 

Depois de uma pequena discussão em que os escrúpulos de Seixas 
relutaram contra a imposição da necessidade, assinou o moço 
contrariado esta declaração: 
“Recebi do Ilmo. Sr. Antônio Joaquim Ramos a quantia de vinte 
contos de réis como avanço do dote de cem contos pelo qual me 
obrigo a casar no prazo de três meses com a senhora que me for 
indicada pelo mesmo Sr. Ramos; e para garantia empenho minha 
pessoa e minha honra.” (ALENCAR, 1980, p.60) 

 

Ambos os compradores eram pobres e tornaram-se ricos através de herança e, 

além disso, foram rejeitados pelos amados e as duas mulheres, que são o centro das 

duas obras, apesar de situarem-se em atmosferas distintas nas narrativas, devido a ser 

Laura o “objeto comprado” e Aurélia a compradora, são damas dos salões fluminenses, 

disputadas por inúmeros pretendentes. A primeira “passa pelos salões da melhor 

sociedade fluminense com porte de rainha e com altiva fronte aureolada da dupla 

coroa da beleza e do ouro” (KOSERITZ, 2013, p. 51); e a segunda, “desde o momento 

de sua ascensão ninguém lhe disputou o cetro; foi proclamada a rainha dos salões”, 
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tornando-se assim “a deusa dos bailes; a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em 

disponibilidade” (ALENCAR, 1980, p. 11).  

A desvalorização da educação da mulher e a nocividade dos costumes 

burgueses à família, que já evidenciamos na análise de Laura, também está presente 

no romance Senhora: 

 

Felizmente D. Camila tinha dado a suas filhas a mesma vigorosa 
educação brasileira, já bem rara em nossos dias, que, se não fazia 
donzelas românticas, preparava a mulher para as sublimes 
abnegações que protegem a família, e fazem da humilde casa um 
santuário. (ALENCAR, 1980, p. 45) 

 

O espaço também é o mesmo: o Rio de Janeiro. Ao contrário do que ocorre em 

Um drama no mar, a narrativa de Koseritz centra-se na Corte do Império brasileiro e 

critica os seus costumes, assim como o romance de Alencar, que Antonio Candido 

(2009) caracteriza como pertencente do que denomina “Alencar para os adultos”: 

 

formado por uma série de elementos não heróicos e pouco 
elegantes, mas denotadores dum senso artístico e humano que dá 
contorno aquilino a alguns dos seus perfis de homem e mulher. Este 
Alencar difuso pelos outros livros, se contém mais visivelmente em 
Senhora e, sobretudo, Lucíola, únicos livros, em que mulher e homem 
se defrontam num plano de igualdade, dotados de peso específico e 
capazes daquele amadurecimento interior inexistente nos outros 
bonecos e bonecas. (...) Mais importante, todavia, que os ambientes 
são as relações humanas que estuda em função deles. (...) Na maioria 
dos seus livros, o movimento narrativo ganha forças graças aos 
problemas de desnivelamento nas posições sociais, que vão afetar a 
própria afetividade dos personagens.” (CANDIDO, 2009, p. 536-548) 

 

A obra de Koseritz não apresenta todos os requintes estéticos e formais da de 

Alencar. Em Senhora, por exemplo, o passado é narrado através de um flashback. A 

narrativa já inicia com Aurélia na posição de compradora e, na segunda parte do texto, 

denominada “Quitação”, a narração do passado acontece. Ao contrário, em Laura, a 

narração principia com o primeiro encontro dos protagonistas e termina com o fim 

trágico da mulher orgulhosa. Ademais, em Senhora, a crítica não fica restrita apenas à 

transação comercial do casamento, uma vez que se estende nessa união como uma 
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forma de ascensão social, abarcando a discussão sobre os valores da sociedade 

carioca, em meio ao surgimento do Capitalismo.  

Laura e Fernando Seixas apresentam características em comum como a vaidade 

e o gosto pelo luxo, entretanto, a mulher não se vende, ao contrário de Fernando que 

se casa para ganhar o dote que lhe foi oferecido. Ambos, porém, modificam a sua 

postura ao final das obras: Laura redime-se perante o amado agonizante, se desfaz dos 

bens e suicida-se, enquanto Seixas trabalha e economiza dinheiro o suficiente para 

devolver o que lhe foi pago por Aurélia. 

A noite de núpcias apresenta-se como clímax nas duas narrativas, pois é nela 

que as duas mulheres – a compradora e a comprada – renegam o homem amado e 

impedem a consumação do casamento. Os dois ambientes são descritos em todo o seu 

luxo e em contraste aos sentimentos dos personagens, a atmosfera de amor presente 

nos quartos é desprezada pelas personagens que impõem o seu ódio: 

 

Vendida, sim... vendida a troco de ouro, que devia salvar o seu pai! 
Mas esse homem é um indigno... Não se compra o amor de uma 
mulher; quem quer conquistar esse doce afeto não deve ferir de 
morte o orgulho da donzela de quem implora amor! Oh!... a vida 
tornar-se-á um inferno, mas o legítimo orgulho da virgem triunfará 
sobre os assomos do coração... (KOSERITZ, 2013, p. 77) 
 
– Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o 
nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que 
os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a 
esta cruel mistificação, com que nos estamos escarnecendo 
mutuamente, senhor.  
Entremos na realidade por mais triste que ela seja; e resigne-se cada 
um ao que é, eu, uma mulher traída; o senhor, um homem vendido.  
– Vendido! exclamou Seixas ferido dentro d’alma.  
–Vendido, sim: não tem outro nome. Sou rica, muito rica; sou 
milionária; precisava de um marido, traste indispensável às mulheres 
honestas. O senhor estava no mercado; comprei-o. Custou-me cem 
contos de réis, foi barato; não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, 
toda a minha riqueza por este momento. (ALENCAR, 1980, p. 88) 
 

A relação com a obra de Alencar e com o modelo de romance urbano aproxima 

o romance Laura da literatura produzida no restante do país, principalmente no que 

tange a temática ao vínculo com o real, que marcou a produção do gênero, visto que o 

romance exprimia “a realidade segundo um ponto de vista diferente, 

comparativamente analítico e objetivo, de certa maneira mais adequado às 
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necessidades expressionais do século XIX” (CANDIDO, 2009, p. 429). Em contrapartida, 

a novela Um drama no mar apresenta como vínculo com a realidade a narração dos 

fatos verídicos e, além disso, mescla traços do Romantismo e do Neoclassicismo, 

aproximando-se da produção dos nossos primeiros poetas românticos, pela 

confluência de ambas as escolas literárias62.  

Outra semelhança com a ficção alencariana é o subtítulo do romance “também 

um perfil de mulher”, presente nas primeiras edições de Senhora, de Lucíola (1862) e 

Diva (1863). O perfil de mulher exposto por Koseritz é o da jovem aristocrata, rica, 

egoísta, temperamental, dominada pela luxúria, educada superficialmente, uma dama 

dos salões da Corte, disputada por inúmeros pretendentes, autoconfiante e acima de 

tudo orgulhosa. 

Nas quatro narrativas, o perfil da mulher dos salões é desfeito no final: Laura se 

redime através do suicídio; Aurélia cede ao amor e entrega-se a Fernando Seixas, 

assim como entrega seu testamento ao amado; Lúcia também é redimida através da 

morte, pois passa por um processo de purificação passando de Lucíola, a imagem de 

Lúcifer, a Maria, imagem da santa mãe de Jesus, da prostituição para a redenção 

através do amor que, devido às convenções sociais, não pode se realizar; já Emília, a 

menos complexa das protagonistas de Alencar, entretanto mais uma dama dos salões, 

mantém um perfil de uma mulher dúbia que despreza Augusto, pelas suas incertezas, 

mas que também ao final entrega-se ao amado. 

As protagonistas das narrativas de Koseritz e de Alencar vivem em função do 

amor, mesmo quando se afirmam contra os homens amados, e em sua insubmissão 

portando-se como o oposto dos homens, ainda anseiam a concretização do amor, pois 

amam escondidas até que, no final da narrativa, cedem ante a mudança dos amados, 

pois Artur torna-se um herói ao morrer por sua pátria, enquanto Seixas abre mão do 

luxo para saldar a sua dívida e comprar a sua liberdade. Esse perfil de mulher é 

característico da literatura do século XIX, pois: 

 

                                                           
62

 Em Laura, como já mencionamos, há também referências à mitologia, entretanto, pela temática e 
pelos aspectos composicionais, aproxima-se dos demais romances românticos publicados no Brasil e na 
Europa e, por isso, não podemos considerá-lo como representante do Romantismo em sua abordagem 
inicial. 
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A história da cultura ocidental, ao consolidar-se segundo a tradição 
do saber masculino, destinou à mulher um lugar marcado feito de 
silêncio e de estereótipos, introjetando no psiquismo feminino a 
expectativa de corresponder docilmente a esses modelos. É neste 
lugar que vamos encontrar a mulher representada, ao longo da 
tradição literária, como aquela que deve sempre viver a espera, a 
submissão, o sofrimento, a saudade, a resignação. (...) No romance 
do século XIX encontramos (...) cenas inesquecíveis em que a mulher 
acaba morrendo de amor, como Marguerite Gauthier (...) ou 
morrendo por amor, como Emma (...) que só na morte encontram 
solução para suas vidas, já que este é o destino reservado pela 
sociedade para aquela que, cedendo a satisfação dos desejos, 
ousasse transgredir as leis dominantes. (CARVALHO, 1990, p.36) 

 

Se Senhora, assim como Lucíola, apresenta-se como uma evolução na obra de 

Alencar, podemos dizer que Laura: também um perfil de mulher apresenta-se como 

um avanço na obra de Koseritz, pois o mesmo iniciou a sua carreira com dramas 

teatrais, passando a novelas como A donzela de Veneza e Um drama no mar, e 

chegando ao ápice do desenvolvimento formal em um romance que aborda, mesmo 

que sem muita complexidade, os problemas da sociedade como a corrupção do amor 

pelo dinheiro, a educação superficial das mulheres, o jogo de interesses na política, 

dentre outros, que o aproximam do modelo de romance urbano e da ficção produzida 

no restante do país. 

Laura é ponto central da narrativa, pois todos os acontecimentos giram em 

torno dela e é, através de suas atitudes, que o enredo é delineado, pois a jovem é a 

causadora da desgraça do jovem socialista, já que é ao conhecê-la que seus anseios 

românticos e idealistas retornam; é o seu desprezo e o seu orgulho que fazem com 

que ele realize a transação comercial que leva ao casamento; é a sua negativa na noite 

de núpcias que decreta a infelicidade; e, além disso, é para desfazer o matrimônio, 

através de um divórcio secreto, que o casal viaja para a Europa, viagem essa que 

culmina na morte do personagem. 

E os finais do romance e o da novela apresentam o cunho trágico em comum 

gerado pelo suicídio de suas protagonistas – Marília desonrada por Elisandro arranca 

as ataduras dos ferimentos e morre, e Laura afoga-se em um rio – que cumprem seu 

destino que, apesar de pressentido pelas personagens, não consegue ser evitado. Em 

ambas as narrativas não há o final feliz tão caro ao Romantismo, muito pelo contrário, 

há o destino vitimando casais apaixonados. E, com isso, percebe-se o intuito 
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moralizante nas duas obras que, através do efeito catártico, visavam comover os 

leitores e, principalmente em Laura, instruí-los.  

Passemos à análise de alguns aspectos gerais do romance. O narrador, nesse 

texto, não se posiciona em nenhum momento em primeira pessoa, narrando 

camuflado em um “nós”, porém, expondo sua opinião: “os nossos pais educavam mães 

de família, nós educamos leoas de salão”, visto que, para ele, “todas as classes se 

empenham em transformar as suas filhas em damas. E onde fica a dona de casa, a mãe 

de família?” (KOSERITZ, 2013, p. 52). Outra crítica importante desse “eu” está 

relacionada à influência da cultura francesa no comportamento da sociedade 

brasileira, sendo a educação ao estilo francês uma tintura superficial de instrução, a 

crítica estende-se ainda às mulheres parisienses que eram um mau exemplo para as 

jovens brasileiras. 

 

É tempo de ensinarmos a nossas filhas o valor dos minutos que voam 
e do trabalho que nobilita: é tempo de lhes fazer compreender que a 
verdadeira missão da mulher não é no baile, no concerto, no teatro, 
mas no lar doméstico. Ensinemo-las a pensar, a clara e logicamente 
pensar, ainda que seja só um quarto de hora por dia; tratemos de 
desenvolver nelas a nobre emulação de ser mais alguma coisa do que 
figurinos de moda, livremo-las da frase, do desejo de brilhar nos 
salões; demos-lhe em dote, em vez dessa tintura superficial de 
instrução, que se resume em dizerem quatro frases banais em 
francês... (KOSERITZ, 2013, p. 53) 

 

A moralização presente na voz do narrador é corrente nesse gênero nascente 

no Brasil, que acaba se tornando a expressão romântica por excelência, justamente 

por ser uma forma acessível de leitura não somente para a elite burguesa, mas para a 

população em geral, tornando-se assim uma forma eficaz para instruir a sociedade. 

Antonio Candido dá duas causas para o sucesso do gênero romance que corroboram o 

que aqui foi explicitado: 

 

Em primeiro lugar a ampliação do público ledor, devida à 
participação mais efetiva do povo na cultura, depois dos movimentos 
democráticos. Daí um desenvolvimento da imprensa periódica e da 
indústria do livro, que solicitaram desde logo um tipo accessível de 
literatura – bastante multiforme para agradar a muitos paladares, 
relativamente amorfo para se ajustar às conveniências da publicação. 
Em segundo lugar mencionemos a vocação histórica e sociológica do 
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Romantismo, estimulando o interesse pelo comportamento humano, 
considerado em função do meio e das relações sociais. Ora, o estudo 
das sucessões históricas e dos grupos sociais, da rica diversificação 
estrutural de uma sociedade em crise, não cabia de modo algum na 
tragédia ou poema: foi a seara própria do romance, que dele se 
alimentou, alimentando ao mesmo tempo o espírito histórico do 
século. (CANDIDO, 2009, p. 430) 

 

O suicídio da protagonista comporta uma dupla interpretação: a) como um 

último rompante de seu orgulho, com a negação do sofrimento, em um ato egoísta, 

como é característico do suicida, sem que haja uma evolução no “perfil de mulher” 

exposto desde o início do romance, Laura continua, então, a ser a donzela fútil, 

orgulhosa, educada à francesa; b) se considerarmos o suicídio da personagem como 

um reconhecimento de seu erro e como uma punição ao seu orgulho, Laura evolui 

emocionalmente e transcende a caracterização exposta pelo narrador, pois, ao se 

declarar a Artur, no momento de sua morte, a protagonista humilha-se e a sua morte 

seria, então, um recurso para encontrar o esposo morto e para concretizar o amor em 

outro plano.  

A personagem título do romance é descrita em suas características físicas de 

forma idealizada, como é típico do Romantismo, porém o seu caráter é descrito como 

vulnerável, a futilidade é a sua marca, o orgulho seu maior defeito e o causador da sua 

tragédia, e a índole da jovem – um perfil de mulher – é exposta como um exemplo das 

moças da Corte, que são preparadas para serem damas de baile ao invés de donas de 

casas, o que, na perspectiva moralizadora do narrador, é elemento causador dos 

problemas do país, pois as mulheres não sabem serem mães e com isso não educam 

seus filhos para serem grandes homens, o que evidencia novamente um 

posicionamento machista, pois o narrador minimiza os erros e o orgulho de Artur e 

culpa Laura pelo destino de ambos e, além disso, faz uma crítica social muito grande 

ao papel da ascendente burguesia nos problemas do país. 

Artur Moreira é descrito de forma idealizada tanto no aspecto físico como no 

aspecto moral. É um homem que conheceu as desventuras da pobreza e que, depois 

de herdar uma significativa herança, manteve sua firmeza de caráter não cedendo, ao 

contrário de Laura, às amoralidades da burguesia. No início do romance, o 

personagem, em conversa com seu amigo João Aguiar – um típico funcionário público 
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– elucida seu desapontamento com a sociedade brasileira e sua vontade de abandonar 

sua corrupta pátria, intuito esse relegado após se apaixonar pela filha da burguesia. As 

críticas à sociedade estão presentes no seguinte trecho: 

 

Mal espalhara-se a nova de minha inesperada fortuna e 
imediatamente me vi cercado da solicitude daqueles que outrora 
tudo me haviam negado. Ofereceram-me imediatamente deputação 
geral, condecorações, títulos, – enfim todas essas bugigangas com 
que costumam seduzir os tolos. Recusei naturalmente tudo e vinguei-
me pelo mais solene desprezo dessa sociedade que outrora me fizera 
precito, porque era pobre. Livre de cuidados materiais, estudei o 
nosso mundo social e político. Ah, meu velho, que tristes frutos colhi 
desse estudo. Não vejo senão a dissolução de costumes, a mercancia, 
o interesse pessoal, o domínio da frase. (KOSERITZ, 2013, p. 59) 

 

Mesmo quando Artur compra a mão de Laura, aproveitando-se do desespero 

do pai da moça, não é descrito pejorativamente e sua atitude é justificada pelo 

desprezo da moça que feriu o orgulho do bravo homem. É nesse personagem que se 

encontra o heroísmo da narrativa, pois morre a fim de defender a honra de seu país, 

ganhando, com isso, a redenção perante a amada. A idealização dos personagens, no 

que se refere à protagonista, dá-se apenas em características físicas; em contrapartida, 

Artur, apesar de ter tratado a amada como uma mercadoria, é descrito como um 

herói, um homem honrado, leal, patriota, que morre, inclusive, defendendo a honra de 

sua pátria. 

Laura, apesar das críticas do narrador, pode ser considerada a protagonista da 

trama, já que é “o núcleo ou o ponto cardeal por onde passam os vetores que 

configuram funcionalmente as outras personagens”, pois é em relação a ela e aos 

valores que consubstancia, aos eventos que provoca ou que suporta, que “se definem 

o deuteragonista” (AGUIAR E SILVA, 1987, p. 667), ou seja, o antagonista, que no caso 

desse romance é Artur Moreira que, mesmo agindo inescrupulosamente ao comprar a 

mão da noiva, não é descrito de forma negativa pelo narrador, sendo o verdadeiro 

vilão da narrativa o orgulho de Laura que impediu a concretização do amor. Ademais, o 

seu nome dá título à obra e o seu perfil, o “perfil de mulher”, é delineado no início da 

narração e desenvolvido ao longo dos seus capítulos e, por isso, essa obra pode ser 

considerada um romance de indivíduo, segundo Aguiar e Silva (1982, p. 670). 
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O tempo no romance é cronológico e compreende o encontro inicial de Laura e 

Artur Moreira, o período do casamento, a viagem ao Velho Mundo, períodos não 

datados, até a morte de Artur que ocorre em julho de 1875, conforme um epitáfio 

presente ao final do romance. Nessa narrativa, o tempo também é regido pela 

causalidade, assim como ocorre em Um drama no mar, um fato segue ao outro 

encadeadamente, buscando uma ilusão de realidade.  

O romance não fica restrito a apenas um espaço: inicia em Petrópolis, no rio, 

passa à casa de Laura, no mesmo sítio, abarcando a casa de Artur no Rio de Janeiro, 

novamente retorna a Petrópolis, perpassando a França e a Suíça, na Europa. Esses 

ambientes podem ser caracterizados, na perspectiva de Salvatore d’Onofrio (2007), da 

seguinte forma: o rio em que o casal se vê pela primeira vez caracteriza-se, 

inicialmente, como um espaço utópico, ou seja, da imaginação e do desejo, pois é para 

lá que Laura vai para refletir sobre a sua vida, passando para espaço atópico no final da 

narrativa, pois é o local de seu suicídio; a casa de Laura é um espaço tópico, por ser 

marcado pela segurança, sendo nesse ambiente que ela e Artur aproximam-se pela 

primeira vez; a casa de Artur é um espaço atópico, por ser marcado pelo sofrimento e 

pela luta entre os dois apaixonados antagonistas e a Europa é, inicialmente, um espaço 

utópico, por ser o local para o qual Artur pretende fugir dos problemas da sociedade 

brasileira, mas, no final da narrativa, torna-se atópico por ser o sítio da morte do herói 

do romance. 

A casa de Artur é o ambiente central da trama, pois é nela que o destino do 

casal, iniciado no rio, é selado. É nela também que há o confronto entre os 

antagonistas, na noite de núpcias e, após as decisões tomadas, ela torna-se uma 

espécie de prisão para os personagens, uma vez que “examinada nos horizontes 

teóricos mais diversos, parece que a imagem da casa se transforma na topografia de 

nosso ser íntimo” (BACHELARD, 1978, p. 196), ou a casa pode ser considerada um 

labirinto, em uma referência clássica, por ser o ambiente no qual os personagens se 

perdem, pois é na casa que representam o drama do qual são os personagens 

principais, mantendo o casamento de aparências perante os escravos.   

Laura pode ser considerado um romance fechado, como é característico dos 

romances românticos e tradicionais, na tipologia de Aguiar e Silva, uma vez que 

“caracteriza-se por possuir uma diegese claramente demarcada, com  princípio, meio e 
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fim”, assim como “o narrador apresenta metodicamente os personagens, descreve os 

meios em que elas vivem e agem, conta ordenadamente uma história desde o seu 

início até o seu epílogo” (1982, p. 694-695); entre o início e o fim há um episódio 

central, em um acontecimento que constitui o clímax da história, que, no caso do 

romance em análise, seria a noite de núpcias, na qual Laura e Artur enfrentam-se em 

escala de igualdade e definem o seu futuro. Nessa composição, “o leitor fica a 

conhecer a sorte final de todas as personagens e as derradeiras consequências da 

diegese romanesca” (AGUIAR E SILVA, 1982, p. 696). 

As estratégias de aproximação com o leitor, que constatamos na análise de Um 

drama no mar, são atenuadas, e não há o caráter folhetinesco. A narração por ser mais 

bem construída requer um leitor atento, capaz de identificar as prolepses e analepses 

do texto como, por exemplo, no que tange ao destino da personagem principal que já 

foi antecipado nas primeiras páginas da narração.  

Em Laura, vemos uma preocupação maior com o que Antonio Candido (2009) 

denominou lastro do real, visto que: 

 

O eixo do romance oitocentista é, pois o respeito inicial pela 
realidade, manifesto principalmente na verossimilhança que procura 
imprimir à narrativa. Há nele uma espécie de proporção áurea, um 
“número de ouro”, obtido pelo ajustamento ideal entre a forma 
literária e o problema humano que ela exprime. (CANDIDO, 2009, p. 
430)  

 

O problema humano exposto na narrativa é o dinheiro como corruptor da 

sociedade, a degradação dos valores e a troca comercial das relações, o que fica 

evidente em muitas das críticas feitas pelo personagem Artur Moreira, um adepto da 

ironia que o libertou da “mania de ser ‘contemporâneo ilustre’, da escravidão dos 

partidos, do respeito votado à declamação, da admiração prestada a supostos grandes 

homens, das mistificações da política” (KOSERITZ, 2013, p. 60), porém, apesar de todas 

as críticas que faz, apresenta um caráter dúbio, pois compra a mão da mulher amada 

em meio a uma crise financeira do pai da jovem orgulhosa. 

O “realismo”, presente nesse romance, está relacionado ao fato de constituir-

se como um relato completo e autêntico da experiência humana, pois como nos diz Ian 

Watt: 
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O método narrativo pelo qual o romance incorpora essa visão 
circunstancial da vida pode ser chamado seu realismo formal; formal 
porque aqui o termo “realismo” não se refere a nenhuma doutrina 
ou propósito literário específico, mas apenas a um conjunto de 
procedimentos narrativos que se encontram tão comumente no 
romance e tão raramente em outros gêneros literários que podem 
ser considerados típicos dessa forma. (WATT, 2010, p. 34)  
 

Ao contrário da novela primeiramente analisada, nessa obra há uma tendência 

maior para a objetividade e para as descrições de cunho mais realista. Na década de 

1870, já havia eclodido na Europa o Realismo, que timidamente no Brasil começava a 

ensaiar os seus primeiros passos. Como nos aponta Lúcia Miguel-Pereira, “a 

objetividade deveria atrair escritores que sem dúvida já haviam travado conhecimento 

com Flaubert, que teriam notícia do racionalismo científico, informador do movimento 

intelectual na Europa” (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 33).  

A exposição a respeito do lastro do real presente nessa obra sugere uma leitura 

de como a sociedade e os seus valores são expostos nesse romance. Para isso, 

utilizaremos o ensaio “Introdução aos problemas de uma sociologia do romance”, de 

Lucien Goldmann, uma vez que buscaremos indícios de uma incipiente presença de um 

herói problemático e a amostragem sutil de uma sociedade degradada. 

Goldmann principia seu artigo tratando do herói problemático nas teorias de 

Georg Lukács e René Girard, concluindo que “a forma romanesca parece-nos ser a 

transposição para o plano literário da vida cotidiana na sociedade individualista 

nascida da produção para o mercado” (GOLDMANN, 1976, p. 16) e, definindo a criação 

do romance, afirma que: 

 

a criação do romance como gênero literário nada tem de 
surpreendente. A forma extremamente complexa que representa na 
aparência é aquela em que os homens vivem todos os dias, uma vez 
que são obrigados a procurar toda a qualidade, todo o valor de uso, 
de um modo degradado, pela mediação da quantidade, do valor de 
troca. (...) Assim, as duas estruturas, a de um importante gênero 
literário romanesco e a troca, mostram ser rigorosamente 
homólogas, a um tal ponto que poderíamos falar de uma só estrutura 
que se manifestaria em dois planos diferentes.  (GOLDMANN, 1976, 
p. 17-18) 
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Em relação ao herói problemático ou indivíduo problemático, esclarece que 

“não no sentido que cria problemas, mas no de um personagem cuja existência e 

valores o situam perante problemas insolúveis, dos quais ele não é capaz de adquirir 

uma consciência clara e rigorosa”, esses indivíduos são seres que não estão adaptados 

a essa sociedade de troca e da massificação. Como analisamos uma obra de meados 

do século XIX, no Brasil, na formação do Capitalismo, não podemos tratar da 

massificação pela produção industrial, ainda mais porque a obra não aborda esse 

aspecto.  

Artur Moreira apresenta algumas características do herói problemático, pois 

tem uma relação de inadequação com a sociedade em que se insere, mas não deixa de 

ser idealista, ansiando por uma viagem ao Velho Mundo, para afastar-se da 

degradação; no entanto, apesar de todas as críticas que faz, acaba corrompido pelo 

dinheiro, pois para obter a mulher amada acaba adotando o valor de troca: em troca 

de dinheiro adquire a permissão para o casamento. É inadaptado também porque, 

enquanto era pobre, tentou a carreira intelectual que lhe causou desprestígio até 

perante o tio do qual herdou a herança, característica presente na tipologia do teórico.  

Como, para Goldmann, a forma do romance é uma representação da vivência 

dos homens em seu dia a dia, em sua degradação, esse romance relata a sociedade da 

segunda metade do século XIX no Brasil: escravocrata, os escravos são denominados 

os “demônios familiares”, com uma política corrupta, com vantagens e favorecimentos 

decididos em bordéis do Rio de Janeiro, com a educação feminina baseada em 

frivolidades e ainda com figuras como Artur Moreira e o Visconde X., corruptor e 

corrupto, que através de uma negociação, que evitara a falência do segundo gerada 

pela sua irresponsabilidade e pelo seu amparo a banqueiros com dinheiro de terceiros, 

trataram da compra de uma noiva, assim como Laura – a dama dos salões – 

corrompida, em seu caráter, pelo luxo. O teórico explicita ainda mais uma 

consideração que vem ao encontro das relações entre os protagonistas de Laura: 

 

Na vida econômica, que constitui a parte mais importante da vida 
social moderna, toda a relação autêntica com o aspecto qualitativo 
dos objetos e dos seres tende a desaparecer, tanto nas relações 
entre os homens e as coisas como das relações inter-humanas, para 
dar lugar a uma relação mediatizada e degradada: a relação com os 
valores de troca puramente quantitativos. (GOLDMANN, 1976, p. 17) 
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Apesar disso, a narração apresenta algumas características fortemente 

românticas como, por exemplo, a idealização dos personagens e a idealização da 

natureza que está presente nos três momentos decisivos da narrativa: no início, 

quando Laura e Artur se conhecem à beira de um rio em Petrópolis, momento 

marcado pelo desprezo da jovem, o que gera todos os conflitos da narrativa e onde já 

é explicitado seu destino, como se pode ver neste trecho: “De novo fixou-se o seu 

olhar no ponto luminoso no meio das águas e ela murmurou: - É singular... Aquela 

água me atrai... parece dizer-me: vem!” (KOSERITZ, 2013, p. 54). Está presente na 

morte de Artur que ocorre em um vasto campo. E no fim do romance, no suicídio de 

Laura já anunciado no primeiro capítulo da narrativa. 

Essa delineação permeia a narrativa e esse ambiente inicial, no qual o casal se 

viu pela primeira vez, apesar de sua beleza, é o espaço em que se dão o início e o fim 

de uma história de amor que foi corrompida pelo dinheiro e pelo orgulho da 

protagonista. É nesse mesmo local que Laura se suicida após a morte de Artur. A 

paisagem, que permeia o falecimento de Artur, obstrui a chegada de Laura ao duelo 

sem, com isso, poder impedi-lo, pois a jovem se perde em meio a um labirinto de 

árvores e de vegetação, adentrando tardiamente no cenário funesto. 

O amor, nesse romance, também é idealizado, visto que não é concretizado; 

não há uma relação carnal entre os protagonistas e a única aproximação dos mesmos 

dá-se através de um beijo de despedida na morte de Artur e, por isso, afasta-se da 

relação exclusivamente carnal que encontramos em Um drama no mar.  

O nacionalismo também está presente nesse romance na descrição de 

paisagens – o cenário paradisíaco de Petrópolis, a flora e fauna brasileiras –, como nos 

romances célebres da literatura brasileira do século XIX, e também em forma de 

patriotismo, que eleva o personagem da posição de “comprador” para a de “herói” da 

amada, concretizando os seus anseios patriotas, pois Artur Moreira morre em duelo 

com um argentino na Suíça, causado pelas ofensas que o mesmo profere ao Brasil e 

aos seus habitantes, em virtude de modificações no cenário da disputa platina, como 

se pode depreender do seguinte trecho do romance: 

 

 – Mas enganam-se os tais Quixotes, continuou ele, a Confederação 
está armada e pronta a dar nova lição aos covardes imperiais, já por 
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mais de uma vez castigados pelo valor dos argentinos. Minha pátria 
tem esse Nicolau Avellaneda, meu amigo e companheiro da escola, 
um presidente moço, ativo e corajoso, representante da Jeunesse 
dorée de Buenos Aires, que não recuará. Temos um numeroso 
exército, armamento moderno, navios encouraçados – finalmente 
tudo quanto é necessário para dar estrepitosa lição aos escravos de 
D. Pedro II, que, se venceram no Paraguai, foi somente devido ao 
valor das tropas argentinas e à perícia de nossos generais. Aqueles 
infelizes nada teriam feito sem os valentes homens da Confederação; 
só sabem correr, como sempre correram, quando a sós se achavam 
em frente do inimigo. (KOSERITZ, 2013, p. 100-101) 

 

Esse romance é romântico e caracteriza-se como um romance de costumes – 

romance urbano, modelo em voga na literatura oitocentista, como evidencia Antônio 

Candido: 

 

O que mais atraiu o leitor daquele tempo em matéria de romance 
parece ter sido o de costumes, no qual ele encontrava a vida de todo 
o dia, sem prejuízo dos lances romanescos que eram então 
indispensáveis. O brasileiro parecia gostar de ver descritos os lugares, 
os hábitos, o tipo de gente cuja realidade podia aferir, e que por isso 
lhe davam a sensação alentadora de que o seu país podia ser 
promovido à esfera atraente da arte literária. (CANDIDO, 2004, p. 37) 
 

A voga desse modelo de romance principiou no Brasil com Joaquim Manuel de 

Macedo com A moreninha (1844), mas foi com José de Alencar sua consolidação. O 

espaço do romance de Koseritz não é o interior do Rio Grande do Sul, como na novela 

anteriormente analisada, mas sim ambientes urbanos: a Corte do Rio de Janeiro, a 

Europa e a cidade de Petrópolis, que se constitui como um cenário pitoresco, onde a 

burguesia carioca aprecia as belezas naturais, aspecto que evidencia a influência 

desses autores nesse romance. 

Com relação ao gênero, consideramos Laura: também um perfil de mulher 

como um romance, sem adotar um critério quantitativo, pois, apesar de o texto não 

abarcar um grande número de páginas, apresenta características formais que 

possibilitam essa classificação. Massaud Moises (1983) afirma que o romance é uma 

recriação do mundo, que apresenta como temática, nas obras dos grandes escritores, 

a dissolução da sociedade, a partir de uma visão macroscópica do Universo. A obra que 

analisamos recria a sociedade carioca do Império, através de um perfil de mulher, em 

uma visão macroscópica, porque aborda, diferentemente de Um drama no mar, não 
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apenas um único momento na vida dos personagens, mas sim o desenrolar de uma 

relação amorosa. 

O romance, assim como a novela, apresenta pluralidade dramática, porém, as 

suas células dramáticas não são independentes, como ocorre, por exemplo, na 

primeira narrativa que analisamos, isso ocorre porque “o romancista escolhe um 

drama central, julgado o mais importante dentro de determinado contexto social, em 

dado momento histórico, etc., e dele faz derivar os demais, ou a ele se aglutina” numa 

“interdependência que respeita sempre a proeminência essencial do primeiro” 

(MOISES, 1983, p. 102). O drama central é a “compra” de Laura e os demais 

acontecimentos são oriundos desse ato e dos sentimentos da personagem. 

O gênero apresenta pluralidade geográfica, mas os espaços devem ser bem 

explorados pelo romancista e devem ser importantes para o desenvolvimento da 

narração e não servirem como pano de fundo, como é característico da novela. 

Ademais, o cenário é relevante em sua constituição, uma vez que, por vezes, assume 

“papel decisivo na compreensão da personagem”. A descrição dos ambientes em 

Laura evidencia a geografia aristocrática, na qual os personagens estão inseridos, seja 

em Petrópolis, refúgio da burguesia carioca, seja na Corte. O romance tem sua 

insurgência ligada à burguesia e, por isso, “é urbana a sua geografia” (MOISES, 1983, p. 

104). 

Moises, em sua tipologia, distingue o romance de tempo cronológico e o 

romance de tempo psicológico. Laura pode ser classificado no primeiro tipo, pois 

apresenta “tempo linear, horizontal, ‘objetivo’, matemático”, de acordo com o padrão 

dos romances românticos, cuja cronologia “prova à saciedade esse caráter petrificante, 

passadista (em relação à personagem) e situacional, de que resulta a indefectível 

pobreza psicológica” (MOISES, 1983, p. 114). A linguagem desse tipo de romance 

apresenta tendência para o diálogo teatral, através de discurso direto ou indireto, com 

a predominância da narração dos fatos ao seu desenvolvimento por meio dos próprios 

personagens em seu discurso: 

 

a narração comparece mais frequentemente no romance de tempo 
cronológico que no de tempo psicológico. Enquanto no primeiro a 
sucessão de eventos obriga o romancista a condensar os 
subacontecimentos que se vão emaranhando numa teia de malhas 
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com diferentes medidas, no romance de tempo psicológico a 
necessidade de resumir acontecimentos diminui na razão direta das 
sondagens que o romancista realiza no psiquismo das personagens e 
do nível profundo que atingem. Enquanto no romance “linear” o 
acontecimento funciona como núcleo dramático de maior interesse 
para o narrador... (MOISES, 1983, p. 154) 
 

A frequência do emprego da narração nos romances “lineares” atende ao gosto 

de um tipo de leitor e implica uma concepção de romance e de vida. O crítico, 

analisando a obra Senhora, de José de Alencar, que apresenta várias características em 

comum com Laura, explica que: 

 

o romance como uma história que se conta, interessada em todos os 
pormenores episódicos, e a vida como um palco em que os destinos 
jogam cartadas definidas e às claras. Assim, o romance acaba sendo 
considerado mero entretenimento ou espetáculo fantástico para o 
desenfastio das frustrações diárias. E a vida se concebe como o lugar 
onde convivem pessoas impelidas por móbeis extremamente simples 
e evidentes. (MOISES, 1983, p. 155) 

 

Na narração, a descrição das personagens está relacionada ao problema de 

serem planas ou redondas, aspecto estritamente formal, que procuramos evitar em 

nossa análise, e com o ponto de vista adotado. As personagens planas são descritas 

minuciosamente, “como se todas as suas virtualidades de ser vivo estivessem 

estampadas na aparência física, nos gestos, etc.”(MOISES, 1983, p. 156). O romance de 

tempo cronológico, como o Laura, emprega esse tipo de descrição, mas varia o seu 

fundamento, sendo ele subjetivo, no Romantismo, ou científico, no Realismo e 

Naturalismo. Os românticos 

 

descreviam as personagens dum modo, não raro convencional, e 
depois punham-nas em ação, que sempre acabaria concordando com 
o retrato pintado; a mulher anjo teria de agir angelicalmente, a 
mulher-demônio, diabolicamente. Entre os seus traços fisionômicos e 
sua conduta social opera-se estreita correspondência; a personagem 
não surpreende em momento nenhum, pois suas atitudes são pré-
anunciadas por uma espécie de fatalismo moral ou caracterológico, 
apreendido por vias sentimentais ou imaginárias. (MOISES, 1983, p. 
156) 
 

A descrição do cenário também está relacionada ao tipo de romance, já que no 

romance de tempo cronológico essa descrição tende a ocupar um grande espaço na 
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narrativa, pois tudo se reduz a uma relação entre o tempo e o espaço, pois o tempo 

psicológico, relativo à mente dos personagens, não é levado em consideração. Na 

ficção romântica, e Laura é um exemplo disso, há a hipertrofia das passagens 

descritivas, principalmente da natureza que é tratada como um palco no qual os 

acontecimentos decorrem, mas sem qualquer nexo de causalidade, pois o cenário é 

considerado como uma extensão do “eu” do personagem, ou uma fonte de consolo e 

compreensão (MOISES, 1983, p. 159). 

A trama também é importante para a designação de uma obra como romance e 

o crítico novamente vale-se da tipologia do romance de tempo cronológico, ou linear, 

em contraposição ao romance de tempo psicológico, ou vertical. No primeiro tipo, que 

é o que nos interessa na presente análise, há a predominância do enredo, do episódio 

sobre a análise. Em Laura, o enredo – casamento como transação comercial – está 

intimamente relacionado com o “perfil de mulher” que o narrador pretende elucidar, 

como uma crítica à moral vigente e, por isso, os acontecimentos são decorrentes da 

personalidade da personagem. Os românticos, para o crítico,  

 

faziam romances de intriga, em que o enovelamento episódico 
sobrelevava os intuitos de sondagem no "eu" das personagens, as 
quais se tornavam, ao fim de contas,indiferenciadas e convencionais; 
não passavam de bonecos postos a viver uma ação provocada pela 
circunstância (sentimental ou moral) e não por um imperativo 
interior. Destituídas de livre arbítrio, deixavam-se arrastar pela lei do 
acaso, submissas e dóceis. A intriga em que se envolviam era-lhes 
adrede preparada, e não como consequência de sua personalidade 
ou íntimo modo de ser. (MOISES, 1983, p. 166) 
 

Em Laura, a intriga é originada da personagem, o que o difere da caracterização 

de Moises, entretanto, a protagonista é retratada como uma consequência da vida da 

aristocracia e da educação feminina, o seu “eu” não é sondado, porque a análise 

mostra-a como um protótipo das damas dos salões fluminenses e, por isso, não era 

submissa ao seu destino nem ao seu marido. Ademais, no romance romântico, o 

acaso, a coincidência, são elementos constitutivos da trama, como ocorre em Laura, já 

que é por acaso que a protagonista encontra Artur no rio – ambos foram contemplar a 

paisagem de Petrópolis no mesmo dia e na mesma hora. 

O ponto de vista de um romance de tempo cronológico, linear, como Laura, é o 

da terceira pessoa, o que é característico do romance romântico, pois o emprego da 
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terceira pessoa e da onisciência narrativa “carrega uma evidente limitação, ética e 

estética ao mesmo tempo, sobretudo na medida em que ambas estão fundidas em 

uma obra de arte”. A adoção desse ponto de vista faz com que os personagens tendam 

“à indistinção, ao ‘clichê’ ou a uma espécie de pré-humanidade; em vez de viverem por 

conta própria como seres vivos, obedecem cegamente ao senhor, o romancista” 

(MOISES, 1983, p. 180). 

Outra tipologia exposta pelo crítico apresenta três tipos de romance: romance 

de ação, romance de personagem e romance de drama. Dentre os três, Laura 

aproxima-se dos dois últimos, pois se assemelha ao romance de personagem, porque 

nele o enredo decorre do modo de ser dos personagens, que são planos, e que, além 

disso, apresentam-se como uma pintura do grupo social no qual os protagonistas se 

enquadram, o que se aplica também ao espaço físico e, por isso, associa-se ao 

romance de costumes, como uma crônica da sociedade. Da mesma forma, relaciona-se 

ao romance de drama, se considerarmos que seu enredo e seus personagens são 

inseparáveis, sendo que a personagem altera-se ao longo da narração e as suas 

mudanças refletem nas cenas que também se metamorfoseiam com o passar do 

tempo. O personagem nesse tipo de romance é redondo, uma vez que “ao painel 

social do romance de personagem, sucede o movimento sinfônico em torno dum 

indivíduo” (MOISES, 1983, p. 192). 

Quanto aos personagens, o crítico os classifica em planos e redondos, sendo os 

primeiros personagens destituídos de profundidade, com posturas “estáticas, 

inalteradas ao longo da narrativa, sempre iguais a si próprias e jamais reservando 

surpresa ao leitor por suas características específicas, mas tão somente por sua ação”; 

já os segundos são revelados por uma série de características, identificados pelo 

desenvolvimento irregular de uma virtude ou de um vício, os acontecimentos se dão 

dentro deles e, por isso, está acima das coerções sociais, além disso, “a personagem 

redonda não raro acaba por se transformar em símbolo, símbolo duma ‘possibilidade’ 

humana por momentos elevada à sua dimensão mais alta” (MOISES, 1983, p. 141). 

Classificarmos Laura como um ou como outro depende do tipo de personagem 

que cada um abarca. Se considerarmos a personagem Laura como plana, teremos um 

romance de personagem; se afirmarmos que ela é redonda teremos um romance de 

drama. Para postularmos uma definição, precisamos definir que é da personagem que 



196 
 

decorrem os acontecimentos da trama. No caso em foco é por causa do seu orgulho 

que é comprada e que tem um casamento infeliz. O psicológico da personagem 

também não é definido, já que ela é uma representação de um tipo da sociedade 

carioca e, por isso, em meio aos pressupostos de Massaud Moises, podemos 

considerá-la uma personagem plana, talvez com uma curva para redonda, como nos 

esclarece E. M. Forster e, portanto, o romance pode ser definido como romance de 

personagem. 

Laura: também um perfil de mulher é, então, um romance de tempo 

cronológico, linear, bem como é um romance de personagem, apresentando um perfil 

da protagonista, que é também um perfil da sociedade, principalmente, das mulheres 

aristocratas. As características que elencamos evidenciam que essa obra aproxima-se, 

em sua forma, do padrão estético do Romantismo e, por isso, equipara-se, pelo menos 

nesses aspectos, a de escritores como José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo.  

Ademais, a moralização presente no discurso do narrador evidencia o intuito de 

contribuir para o desenvolvimento do Brasil, presente nos escritos jornalísticos, 

políticos e filosóficos de Koseritz, bem como aponta para a preocupação do narrador 

com a educação da mulher brasileira, recriminando, assim, as influências estrangeiras 

– francesas –, ressaltando a xenofobia que demonstrou ao longo de sua trajetória de 

homem de letras.    

A novela e, principalmente, o romance apresentados na presente dissertação 

ilustram a fase de criação do Romantismo no Brasil, mostrando pontos em comum – 

espaço, tempo cronológico, idealização dos personagens e da natureza – com obras 

lançadas no mesmo período, como A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. A 

esse respeito, vejam-se as palavras de Antonio João Silvestre Mottin, “os romances 

singelos [de Koseritz] retratos da vida sociocultural-política, como Nini, Inês, Laura, A 

donzela de Veneza, imitam Joaquim Manuel de Macedo” (ZILBERMAN; MOREIRA; 

ASSIS BRASIL, 1999, p. 52), que também se aplicam ao Um drama no mar, pois na 

novela há a explanação da vida marítima, tão conhecida do narrador e também do 

próprio Koseritz. Com relação às obras citadas, além das duas aqui estudadas, 

realizamos, no início de 2013, a leitura d’A donzela de Veneza, a qual não tivemos 

tempo para analisar na presente dissertação.   
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A novela Um drama no mar e o romance Laura: também um perfil de mulher 

constituem-se em uma face romântica, até esse estudo desconhecida, do jornalista 

Koseritz, que ficou marcado pelos seus escritos revolucionários, e são também uma 

parte da literatura do Rio Grande do Sul de que até então só se tinha notícia em 

antologias, estudos críticos, biografias e histórias da literatura. A partir dessa pesquisa, 

tornou-se possível o reconhecimento e a redescoberta de um capítulo até então 

obscurecido de literatura sul-rio-grandense. 

Em virtude do exposto, pode-se concluir que Um drama no mar e Laura: 

também um perfil de mulher evidenciam o Romantismo, tanto em sua fase inicial, 

como após a sua consolidação. E, além disso, colaboram também para nos lembrar que 

não eram escritos apenas textos de cunho regionalista no estado do Rio Grande do Sul, 

pois Koseritz, provavelmente influenciado pela educação alemã, é influenciado por 

temas europeus e brasileiros para criar as suas narrativas e, por isso, afasta-se de 

autores sulinos regionalistas63 e aproxima-se de José de Alencar e da ficção urbana 

escrita no restante do país. Essa obra enquadra-se no que Guilhermino Cesar (2006) 

denominou temática individualista e, por isso, afasta-se das produções literárias 

canonizadas na literatura sul-rio-grandense por não abarcar a temática do gaúcho. 

 

 

 

                                                           
63

 A cena literária sul-rio-grandense não era composta apenas por obras regionalistas, pois há narrativas 
como O músico de Veneza (1873), de Aquiles Porto Alegre, como O solitário do mirante (1874), de 
Revocata Heloísa de Melo, que apresentavam temática individualista, segundo a classificação de 
Guilhermino Cesar. Para maiores informações, consultar: MOREIRA, Maria Eunice (Org.). Narradores do 
Partenon Literário. Porto Alegre: IEL: Corag, 2002.  
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O KOSERITZ ROMÂNTICO, UMA ESPÉCIE DE CONCLUSÃO 

 

A reiluminação do período biobibliográfico esquecido de Carlos de Koseritz 

trata dos primórdios da sua carreira como jornalista, em sua formação como homem 

de letras, da qual são oriundos o Resumo de história universal e o Resumo de economia 

nacional e a ficção romântica, obras que, de certa forma, preparam o terreno para a 

consolidação posterior na imprensa de Porto Alegre, por meio da luta política em prol 

dos imigrantes, que lhe renderia a deputação na província, e dos escritos filosóficos e 

do pensamento germanista que defendeu em conjunto com Tobias Barreto e Sílvio 

Romero.  

A cidade de Rio Grande, como procuramos evidenciar no primeiro capítulo da 

presente dissertação, caracterizava-se como um ambiente propício para que Koseritz 

continuasse o seu trabalho na imprensa e publicasse obras literárias, atividades que 

iniciou em Pelotas, mas que desenvolveu com maior fôlego na cidade rio-grandina, 

visto que se configurava como um centro cultural no século XIX. O historiador 

Guilhermino Cesar afirma que as cidades do interior eram centros culturais em meados 

do século e, abordando a ficção, afirma que “Porto Alegre não centralizava então a 

vida literária. Nela, como em Rio Grande, Pelotas, Bagé e outras cidades menores, os 

ficcionistas realizaram-se artisticamente sem maiores contatos uns com os outros” 

(2006, p. 327). 

A grande circulação de livros na cidade, demonstrada através dos registros de 

livros nos inventários e das livrarias, do catálogo e dos folhetins que eram publicados 

nas folhas locais, talvez possa ter incentivado o jornalista a traduzir a narrativa de 

Maria de Edgeworth, Um credor, e, posteriormente, a escrever a novela Um drama no 

mar. Além disso, o grande número de obras românticas, com espaço urbano e com 

temáticas sociais, com destaque para as obras dos franceses Alexandre Dumas e 

Eugène Sue e de Joaquim Manuel de Macedo, possam tê-lo influenciado na 

composição do romance Laura, que, mesmo morando em Porto Alegre, publica em Rio 

Grande. 

Nesse período inicial, o alemão casa-se com uma brasileira, naturaliza-se 

brasileiro, e assina “Carlos de Koseritz”, como ocorre nos seus escritos jornalísticos e 

na prosa escrita em Pelotas – nos dramas Nani, Clara e Inês e no romance A donzela de 



199 
 

Veneza –, o que, entretanto, não acontece com as obras publicadas em Rio Grande, 

pois as duas são assinadas por pseudônimos, mudança que pode ter sido ocasionada 

pelas acusações de plágio que sofreu na representação de um de seus dramas. Em 

Porto Alegre, o jornalista assina “Carlos von Koseritz”, postura gerada pelo 

germanismo que adota e que, porém, não podemos julgar como uma negação à pátria 

adotiva, pois o intuito desse movimento era a assimilação da cultura alemã a fim de 

minimizar a influência francesa, julgada negativa, e auxiliar no desenvolvimento do 

Brasil. 

Fazendo jornalismo combativo ou não, Koseritz esteve envolvido em muitas 

polêmicas com os periodistas locais, sendo acusado de plágio, de pederastia, de 

sodomia. Não localizamos nenhum exemplar no qual o alemão atacasse diretamente 

os seus opositores, no Brado do Sul e depois no Eco do Sul há apenas notas nas quais 

ele se defende dos ataques sofridos; ademais, nesses dois periódicos, Koseritz só 

assina textos de cunho didático ou filosófico e os “Ao público” ou “A pedido”, nos 

quais solicitava que a população não acreditasse no que era divulgado nos outros 

jornais. Os jornalistas brasileiros visavam desmoralizar, em postura xenofóbica, o 

estrangeiro que demonstrava um posicionamento liberal e que criticava a imprensa 

local. 

Koseritz, além de jornalista, foi crítico literário na imprensa e através de 

escritos como Alfredo d’Escragnolle Taunay: esboço característico. Como crítico, 

incentivou a produção literária local, prefaciando as Poesias alemãs (1875) de 

Bernardo Taveira Júnior e escrevendo um posfácio as Poesias (1881) de Clarinda 

Siqueira; o que demonstra que o julgamento do alemão era digno de credibilidade no 

meio literário sul-rio-grandense.  

Ao elogiar e recomendar obras como as de Taveira Júnior e de Clarinda, 

Koseritz afasta-se, de forma paradoxal, da crítica ao Romantismo que escrevia na 

década de oitenta, pois, como nos diz Carlos Alexandre Baumgarten (1997), os seus 

ensaios eram marcados: 

 

- pela adoção de uma postura antiromântica e anti-idealista, apoiada 
nas teorias científicas em voga na segunda metade do século XIX, 
especialmente o Positivismo comteano e as teses evolucionistas;  
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- pela introdução de um novo conceito de literatura, entendendo a 
crítica literária como um espelho que reproduz a parcela da realidade 
focalizada; 
- pela valorização da poesia parnasiana e da ficção naturalista, já que 
essas formas correspondiam, no âmbito da literatura, ao progresso 
alcançado pelas ciências naturais; 
- pelo abandono das apreciações de caráter genérico, tão ao gosto 
dos ensaístas românticos, substituídas por uma análise minuciosa dos 
textos literários (...); 
- pela defesa da obra alencariana dando continuidade ao resgate da 
obra do romancista brasileiro, iniciada por Apolinário Porto Alegre 
ainda na vigência do Romantismo (BAUMGARTEN, 1997, p. 117).  

  
A leitura dos jornais torna evidente que existia na década de 1860 uma grande 

oposição aos jornais O Brado do Sul e Eco do Sul, sendo ambos atacados por folhas 

como O Noticiador, O Diário do Rio Grande, O Comercial, discussões que, na maioria 

das vezes, eram por motivos políticos, já que um periódico defendia uma autoridade 

enquanto outro a acusava.  

Através da análise desse período biográfico esquecido, conseguimos clarificar 

algumas informações acerca dos anos nos quais Koseritz viveu em Rio Grande e em 

Pelotas. Entretanto, alguns dados continuam confusos, como o espancamento citado 

pelos biógrafos, do qual não localizamos nenhuma informação; não conseguimos 

esclarecer se o processo movido contra Koseritz, citado por Magalhães, e processo 

movido por ele contra o jornal O Noticiador, são, na verdade, um único processo, ou se 

houve dois processos com os mesmos envolvidos. Dúvidas essas que evidenciam que a 

presente dissertação não esgota o estudo sobre esse período, pois muitos dados ainda 

podem estar esquecidos em acervos ainda não pesquisados, o que evidencia que a 

análise a que nos propomos é um caminho para que novas informações sejam 

encontradas. 

Além disso, só tivemos contato com três obras ficcionais do jornalista – Um 

drama no mar, Laura: também um perfil de mulher e, por último, A donzela de Veneza. 

Com relação aos dramas que escreveu em Pelotas, só localizamos dois anúncios no 

jornal O Brado do Sul e da narrativa A véspera da batalha não encontramos nenhuma 

informação nos jornais e nas bibliotecas. Ausências que limitam a completude desta 

análise, uma vez que não tivemos acesso a todas as obras “românticas” do autor. 

Os estudos que tratam da figura de Koseritz, que elencamos na fortuna crítica, 

centram-se na importância dele como representante dos imigrantes alemães e como 
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intelectual, o período que compreende a sua chegada ao Brasil até a sua ida para Porto 

Alegre não foi, até esta pesquisa, detalhado; entretanto, os artigos de cunho filosófico 

também não mereceram uma análise pormenorizada nem mesmo na presente 

pesquisa; ao tratarmos deles como “bibliografia reconhecida” nos referimos ao 

reconhecimento de sua importância, já que foram, em 1999, compilados por René 

Gertz, e constituem a face cientificista, naturalista do jornalista. 

Os escritos filosóficos, assim como a ficção, são norteados pelo princípio de 

desenvolvimento das letras no Brasil, pois ao escrever sobre a história e sobre a 

economia, Koseritz intenta suprir a falta de estudos do gênero na pátria adotiva, o que 

ocorre também com os estudos científicos que visam preencher a lacuna científica e 

instruir a população. O jornalista é um leitor da situação econômica, política e cultural 

e, por meio da divulgação dos pensamentos que estavam em voga na Europa, de onde 

advém sua base cultural, pretende transportar conceitos que se apliquem ao Novo 

Mundo. 

O incentivo do trabalho e da diminuição do ócio, a fim de acabar com o 

trabalho escravo, presentes no Resumo de economia nacional, por exemplo, são 

pressupostos importantes para o desenvolvimento do Brasil,  pois a vivencia apenas no 

gozo deteriora a moral. Esse posicionamento também está presente em Laura: 

também um perfil de mulher, já que o narrador critica o estilo de vida da protagonista 

aristocrata, por viver fora da realidade, sem enfrentar dificuldades para adquirir o que 

deseja; ociosidade que é complementada pela educação inútil que recebera. 

O tom moralizante na voz do narrador do romance pode ser justificado porque 

a educação – já que exerceu a docência em todas as cidades em que morou – é uma 

das temáticas mais abordadas pelo alemão em seus escritos. Já que defende o ensino 

público, gratuito, laico, assim como prega a difusão de bibliotecas, academias, 

gabinetes de leitura.  

O catolicismo é criticado nos estudos de cunho filosófico do autor. A Terra não 

é originária da criação divina e sim da evolução da matéria; Deus não criou o homem à 

sua imagem e semelhança, foi o homem quem o criou atribuindo características 

humanas a ele. Os representantes da Igreja Católica como o Papa, os monges, as 

freiras, também são criticados por adotarem posturas contrastantes com a doutrina 

que seguem. Os jesuítas, como catequizadores, também são expostos de maneira 
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pejorativa, uma vez que eles treinavam os índios para serem soldados de guerra e não 

para serem católicos. 

Entretanto, há escritos que Koseritz posiciona-se como católico, como ocorre 

em Roma perante o século (1871), no Resumo de história universal (1856), iniciando a 

sua narrativa histórica com o mito da criação e nas narrativas românticas, 

principalmente em Um drama no mar (1862), na qual exalta a onipotência de Deus.  Se 

atentarmos para a cronologia dessas obras fica claro que elas pertencem a um período 

anterior ao cientificismo do alemão, porém, principalmente nas duas primeiras, o 

catolicismo é mascarado, pois em ambos os preceitos católicos são utilizados como 

forma de atender ao público brasileiro em prol de uma causa maior: o anseio didático. 

Na ficção, a presença de Deus pode ser justificada pela própria estética do 

Romantismo e também pela ambição de ser lido. 

Ferdinand Schröder (2003) afirma que o posicionamento contrário de Koseritz 

ao cristianismo seria originado a partir do surgimento dos Muckers, que tratamos na 

análise do romance Videiras de Cristal, para o crítico: 

 

Certamente não incorremos em erro se relacionarmos a oposição ao 
cristianismo assumida por Koseritz e pelos homens de 1848 
[brummers] a um acontecimento que é designado de “revolta 
Mucker” (1873-1874). A mulher de um colono, Jacobine Maurer, 
originária de uma família Mentz, era pessoa doente, tendo 
procurado, inicialmente, cura junto ao Dr. Hillebrandt em São 
Leopoldo. Lendo obra sobre o sonambulismo, teve a convicção de ser 
vidente. Nessa condição curou doenças. (...) A profetiza encontrou 
adeptos e logo declarou ser uma “Christussin” (Crista). (SCHRÖDER, 
2003, p. 166) 
 
 

Apesar de o autor afirmar que o jornalista valeu-se desse exemplo para 

reprovar o cristianismo, não podemos concordar com o crítico, porque, antes mesmo 

da revolta dos Muckers, Koseritz já manifestava-se contra a Igreja Católica, como fica 

evidente no artigo de 1871 já citado. É lógico que ele posicionou-se contrariamente à 

profeta e à religião que era celebrada, pois essa postura de alguns de seus 

compatriotas era reprovável para alguém que pregava a superioridade dos alemães. 

O germanismo também é uma forma de contribuir para o desenvolvimento do 

Brasil, pois, apesar de considerar que sua pátria de origem era superior 
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economicamente e culturalmente, Koseritz considerava-se um brasileiro, já que em 

vários dos seus escritos filosóficos ele se inclui como brasileiro. Além disso, ao lutar 

pelos direito dos imigrantes alemães, o imigrante ansiava melhorias para que seus 

conterrâneos pudessem viver de forma mais digna e auxiliar, com sua cultura superior, 

na evolução da pátria adotiva; assim como pregava a inclusão dos alemães na 

sociedade brasileira, através da representatividade política, do casamento civil, do 

direito à educação. 

O incentivo à imigração, evidente em Imagens do Brasil, é uma das lutas de 

Koseritz, pois os imigrantes, para ele, são peças fundamentais para melhorias na 

economia e para acabar com a mão de obra escrava. Assim como são importantes no 

âmbito da cultura, principalmente, os alemães, pelos vários avanços que alcançaram 

na filosofia e na ciência, a fim de substituir a predomínio da França como norte da 

formação da cultura brasileira. A crítica ao predomínio francês está presente no 

romance Laura, mas fica subentendida também na tradução de “The dun”, de 

Edgeworth, pois, em meio às inúmeras traduções de folhetins franceses que 

circulavam nos periódicos rio-grandinos, o alemão recorre a uma obra inglesa. 

Entretanto, a imigração dos asiáticos é criticada por ele, visto que ela é uma forma de 

substituição de um tipo de trabalho escravo por outro.    

O jornalista também tentou estreitar os laços entre Brasil e Alemanha, através 

da “Exposição teuto-brasileira” e com o intuito de divulgar os artefatos etnológicos. O 

retorno ao passado e a valorização da cultura, típicos do Romantismo, são misturados 

ao intuito antropológico e, por isso, Koseritz coleciona peças da cultura indígena, bem 

como crânios e outras ossadas que são importantes para o estudo evolucionista e, 

além disso, resgata canções populares do folclore sul-rio-grandense. A compilação 

desse folclore antecipa trabalhos que vão ser realizados anos depois como, por 

exemplo, o de Simões Lopes Neto que se vale dele em obras como Lendas do Sul 

(1913) e Cancioneiro Guasca (1910), pois como nos diz Carlos F. Sica Diniz (2003): 

 

Na recolta sistemática da poesia popular do Rio Grande do Sul, 
Simões Lopes Neto não foi o primeiro a executar a tarefa. Carlos von 
Koseritz havia publicado, de 23 de janeiro a 12 de março de 1880, na 
Gazeta de Porto Alegre, o material que conseguiu reunir, o qual foi 
reproduzido por Silvio Romero no segundo volume de Canções 
Populares do Brasil, sob o título de Silva de quadrinhas coligidas no 
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Rio Grande do Sul, com o crédito do autor da primeira coletânea.  
(DINIZ, 2003, p. 178) 
 
 

O trabalho do alemão vai além da divulgação das doutrinas filosóficas, ele 

coloca-as em prática a fim de estudar e compreender a cultura brasileira. Ao compilar 

as canções populares no Rio Grande do Sul, resgata a tradição oral, a literatura e a 

língua popular e amplia a contribuição para as letras da província, iniciadas com a 

escrita de obras literárias, como as que analisamos na presente dissertação, nas 

cidades de Rio Grande e de Pelotas.  

Mesmo após sua morte, ao longo do século XX, a vida e a obra de Koseritz 

mereceram vários estudos. René Gertz afirma que há dois surtos de publicações a 

respeito do alemão: um primeiro, por volta da década de 1930, com estudos de 

Reindardt Köhne, Erich Fausel, Ferdinand Schröder, Oberacker Jr., Guilhermino Cesar; 

e um segundo, iniciado em torno da década de 1960, como consequência da política 

de “nacionalização” dos imigrantes decorrente do Estado Novo, com a biografia de 

José Fernando Carneiro (1959) e pela republicação do estudo de Oberacker Jr. (1961).  

Escritos de Koseritz também foram republicados no Almanaque literário, de 

1901, na Revista Província de São Pedro, nos anos de 1948 e 1957 e, mais 

recentemente, na coletânea de René Gertz, publicada em 1999. Ademais, o alemão é 

citado em vários estudos sobre a história da imprensa, como o de Nelson Werneck 

Sodré (1966), sobre a história da literatura sul-rio-grandense, na obra de Guilhermino 

Cesar, e em estudos sobre o papel do imigrante alemão, como os de Jean Roche (1969) 

e Magda Gans (2004), assim como Imgart Grützmann (2007), que analisa o papel do 

intelectual alemão. 

Seu livro mais famoso, Imagens do Brasil, é importante no cenário cultural 

brasileiro por apresentar um panorama econômico, político e cultural da cidade do Rio 

de Janeiro e do Império brasileiro, sendo por isso muito citado em estudos 

contemporâneos sobre a cidade, sobre o turismo no século XIX, como o estudo 

recente de Paulo de Assunção (2012). 

A análise de Koseritz como um personagem de ficção também remete à 

importância dele como representante do alemão no Rio Grande do Sul e no Brasil, uma 

vez que é personagem de romances escritos no século XX – O tempo e o Vento e 
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Videiras de Cristal. O seu papel é de destaque em ambas as narrativas, pois, na 

primeira, representa o oposto de Winter, sendo o único vínculo do médico com o 

conhecimento, com a cultura e com a Alemanha; e a segunda, denota uma das frentes 

de oposição aos Muckers, tendo papel importante no desfecho trágico. Ademais, é 

personagem principal de um romance de 2010, no qual é símbolo da intelectualidade 

do século XIX, já que, em conjunto com D. Pedro II, narra a história do Brasil, ilustrando 

o viajante no tempo, Caio Zip, e sua filha, Carolina, assim como os leitores. 

A obra ficcional de Koseritz, no entanto, mereceu pouca atenção da crítica e da 

historia literárias, pois foi apenas citada, sem um estudo mais detalhado, e sempre 

menosprezada, devido à sua baixa qualidade estética e ainda por não contemplar a 

temática regionalista canonizada pela historiografia sul-rio-grandense. O resgate 

dessas obras tenciona reiluminar parte da história da literatura marginalizada e 

esquecida nas bibliotecas e, além disso, valorizar a ficção escrita pelo jornalista.  

Ademais, a leitura de Um drama no mar e de Laura: também um perfil de 

mulher torna possível a correção de algumas informações propagadas em estudos 

sobre o seu autor como, por exemplo, o ano de publicação e o gênero das obras; já 

que ambas foram denominadas novelas, contos, romances, sem uma análise de sua 

temática e do seu desenvolvimento.  

Através dos pressupostos de Massaud Moises (1983) e com a apreciação dos 

aspectos formais, tornou-se possível a elucidação dos gêneros das mesmas: a primeira 

caracteriza-se como uma novela por apresentar, dentre outros aspectos, uma situação 

excepcional por meio de uma narração sucessiva, linear e curta dos acontecimentos, 

com divagações morais do narrador, que assume a primeira pessoa e mantém um 

diálogo com o seu leitor; a segunda caracteriza-se como um romance por apresentar 

uma visão macroscópica da sociedade, recriando a sociedade carioca, através de uma 

temática mais complexa, o casamento como transação comercial, delineando um perfil 

da mulher aristocrata e, além disso, na tipologia do crítico, Laura pode ser classificado 

como um romance cronológico ou linear e de personagem, com estrutura típica do 

gênero no século XIX. 

Um drama no mar e Laura apresentam várias características românticas, mas, 

ao contrário da oposição entre o Romantismo e o Classicismo observada por 

historiadores como Auerbach (1972), Guinsburg (1978), Benedito Nunes (1978), ambas 
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apresentam referências mitológicas relacionadas aos eventos da narrativa e aos 

personagens, a primeira com um maior número de referências e, inclusive, com o 

nome da personagem Marília em alusão a Marília de Dirceu, de Tomás Antonio 

Gonzaga. Apesar da reinterpretação da mitologia ser uma característica da literatura 

alemã, como afirma Safranski (2010), as obras de Koseritz afastam-se dessa releitura 

por valerem-se dos elementos mitológicos de maneira acessória, são apenas um pano 

de fundo e não possuem conotação filosófica. 

A presença de subsídios religiosos também é mais evidente em Um drama no 

mar, pois há, no discurso do narrador, uma exaltação da importância da fé e da 

onipotência de Deus, que dotou o homem com a inteligência. Entretanto, é no 

momento em que pode utilizar sua inteligência para dominar a tempestade em alto 

mar que ele sente-se próximo de Deus, ou seja, no momento que tem poder e que 

domina um elemento da natureza. Em Laura, essa conotação religiosa é atenuada, 

porém, o tom moralizante do narrador, em prol da moral na sociedade, marca a ótica 

católica que permeia a narração. 

As duas obras analisadas apontam para o Romantismo em sua fase inicial e de 

consolidação. A novela Um drama do mar, devido à confluência de características 

românticas e clássicas, bem como pela temática e pelo seu gênero, denota um período 

de transição na estética do movimento e na prosa do autor, que iniciou sua produção 

com dramas e com textos ambientados fora do Brasil, como A donzela de Veneza. Da 

mesma forma, o romance Laura: também um perfil de mulher, remete à consolidação 

do gênero e do Romantismo, por apresentar uma temática melhor elaborada, o 

casamento como uma transação comercial, e analisar, mesmo que de maneira 

sumária, a sociedade brasileira e assemelhar-se às demais produções escritas no país. 

Entretanto, as duas narrativas contemplam o mesmo intuito de contribuição para a 

literatura brasileira e, por isso, aproximam-se dos escritos filosóficos e jornalísticos 

posteriores, pois os últimos visavam contribuir para o desenvolvimento da província e 

do Brasil. 

Portanto, com algumas conclusões, algumas ausências e algumas dúvidas, a 

presente dissertação mostra-se como um acréscimo aos estudos já realizados sobre 

Koseritz, tendo consciência de que outros podem e devem ser realizados. 
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1. CRITÉRIOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO ORTOGRÁFICA 

 

Optou-se por não acrescentar notas de rodapé, com intuito explicativo, 

para os deuses gregos e referências literárias mais evidentes, que 

encontramos citados na novela Um drama no mar, por serem de conhecimento 

do público ou ainda por serem as informações acerca dos mesmos de fácil 

acesso.  Excetua-se o personagem ficcional Simão de Nantua do romance O 

mercador de freiras (1818), do escritor Laurent Pierre de Jussieu, por ser uma 

narrativa pouco conhecida ou até mesmo desconhecida nos dias atuais, ao 

contrário, por exemplo, do personagem Mefisto de Fausto de Goethe.  

Na novela Laura: também um perfil de mulher, há várias palavras em 

francês, o que denota a influência desse idioma em nossa língua e, 

principalmente, na escrita do século XIX. Incluíram-se, em forma de nota, 

explicações das expressões de uso menos comum. No que tange à 

formatação, manteve-se o itálico somente nos estrangeirismos, exceto em 

casos em que marca um tom de ironia na fala da personagem. Retiraram-se os 

travessões expletivos, sem função aparente, porém, mantiveram-se todas as 

reticências de acordo com o original.  

Atualizou-se a ortografia, como em “Yankees” para “ianques” e 

“Schwyz”, assim como se corrigiram erros tipográficos evidentes, como 

“assignar” para “assinalar”, ou erros linguísticos, como “houve” para 

“houvesse”.  

Trocou-se a palavra “tresvairado”, vocábulo inexistente nos dicionários 

atuais, por “tresvariado”, que significa delirante. Inseriu-se a preposição “pelo” 

na expressão “pelo capitão e o piloto” e corrigiu-se a preposição “a” pelo verbo 

“há” na oração “sou o moço que herdou a três anos a fortuna do comendador 

Moreira...”. Atualizou-se também algumas palavras e expressões com 

significação pouco conhecida como, por exemplo, “patacho” e “carta de marca”. 

Uma única mudança foi baseada na segunda edição da novela Laura, 

onde consta “que encarou a esposa cheio de gratidão por esse leve sinal de 

interesse”, diferente da primeira edição, onde consta “cheia de gratidão”, forma 

que permite a ambiguidade na leitura. 
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2. UM DRAMA NO MAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

À distinta poetisa rio-grandense  

Clarinda da Costa Siqueira 

 

O. D. C.64 

 

este humilde trabalho, em testemunho de  

amizade, gratidão e alta consideração 

 

O Autor. 

 

                                                           
64 Abreviação de: “oferecido, dedicado e consagrado”. 
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I 

 

Julgais, leitores, que vou contar-vos alguma dessas novelas, que 

nascem no cérebro do escritor, e cujas peripécias são meras invenções, que 

nada contém de real? 

Não; o que vou narrar-vos tem um fundo de verdade; os fatos se deram, 

e deram-se bem perto de nossas praias, deram-se há bem pouco tempo; ainda 

todos estremecem ao recordarem-se da primeira notícia desses horríveis 

crimes, que circulou pela nossa pacífica cidade.  

Os fatos são reais; alguns aumentos, algumas liberdades são 

perdoáveis por certo ao escritor, que se vê obrigado a revestir o descarnado 

esqueleto da horrível realidade, como os ouropéis de fantasia. 

Nesse horripilante drama, que durante dias formou o assunto de todas 

as conversações, houve mistérios ocultos, abismos, que não foi permitido 

prescrutar ao público, mas que pode o escritor utilizar-se deles para colorir a 

sua narração. 

Nem tudo quanto vou narrar-vos é constatado pelos fatos, nem tudo é 

real; muitas vezes abandonarei as rédeas à minha fantasia, mas muitas outras 

cenas são a fiel pintura do ocorrido, e vós o sabeis. 

Impressionam-me esses sombrios dramas que se passam por entre as 

gigantescas vagas do oceano, naquela vasta solidão tão animada pelos 

grandes espetáculos da natureza; impressionam-me tanto mais, quanto 

conheço o oceano e as emoções que ele desperta, quanto amo aquela vida 

rude e perigosa, de que por minha vez já fiz profissão. 

Só quem conhece o oceano, pode descrevê-lo; só quem viveu no meio 

da borrasca, só quem ouviu o roncar da tempestade, pode pintá-la; as outras 

cores são pálidas e desbotadas; a palavra do poeta, o pincel do pintor só acha 

vida na realidade; ante os grandes espetáculos da natureza, a imaginação 

perde a sua elasticidade, a fantasia, as suas brilhantes cores. 
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Só o marítimo descreve o mar, só o marítimo conhece-lhe os segredos, 

só ele sabe compreender-lhe as emoções. 

E, pois, embora o diário lidar da imprensa periódica me tenha gasto a 

imaginação, tenha cortado as asas à minha fantasia, embora a realidade da 

vida material tenha, uma por uma, destruído as minhas ilusões poéticas da 

primeira juventude, em que me extasiava a vista de verdejante prado, de 

argênteo riacho, o doce trinar do rouxinol; embora esse santo tempo de 

enlevos poéticos já vá longe, digo, ainda me fala à alma a majestade do 

oceano e, onde a doce poesia já não acha eco, o ribombar da tempestade 

ainda desperta simpatias, ainda me inspira. 

Vou narrar-vos um drama do mar, uma daquelas horríveis peripécias, 

que parecem exclusiva propriedade da fantasia do poeta, e que, contudo, nada 

mais são que a cruel realidade.  
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II 

 

 

Era uma daquelas tardes amenas, que só o hemisfério do sul as 

conhece; o límpido azul do céu refletia-se nas verdejantes ondas do Atlântico, e 

Febo, dirigindo o seu rutilante carro ao ocaso, já banhava de rósea luz o 

horizonte. 

Um elegante patacho65 cortava as vagas, com rota para Montevidéu. Os 

seus alvos panos faziam vergar os mastros sob a pressão da fresca brisa, que 

impelia o lindo vaso para o seu destino. 

Na proa os marinheiros do quarto fumavam os seus cachimbos e, 

ocupando-se no seu trabalho, em voz breve, um deles narrava as peripécias de 

um naufrágio, que sofrera há pouco tempo; atentos o escutavam os outros, 

enquanto o seu trabalho rapidamente progredia. 

À ré, junto à câmara, sobre uma fina esteira, estava semideitada, uma 

bela jovem, em íntima conversação com um homem de alta estatura, cuja tez 

tostada, cujas rudes, mas afetuosas maneiras, cuja mão calosa, assim como 

seu traje, indicavam o marinheiro. 

Os olhos azuis, a basta barba loura, a cor vermelha do rosto, 

assombreado pelo chapéu de Chile, mostravam que L..., era filho do norte, que 

não vira a luz no hemisfério cujas águas agora sulcava. E, de fato, L..., o 

capitão do patacho, era inglês, filho dos alvos rochedos de gesso das costas da 

velha Albion. 

Não era assim a encantadora jovem que repousava sobre a esteira; 

seus cabelos são cor de azeviche, os raios voluptuosos que despedem os seus 

negros olhos, a sua tez levemente morena, a graça e flexibilidade de seu 

esbelto corpo, suas mãos e pés de microscópicas dimensões, e, mais que 

                                                           
65 Embarcação.  
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tudo, esse gracioso abandono em sua posição, esse ar de distinção natural, 

provavam que Marília nascera em nosso hemisfério. 

E, de fato, Marília era filha das margens do Prata, vira a luz do dia em 

Montevidéu, nessa Paris da América do Sul. 

Bela e graciosa, como quase todas as espanholas, a morena 

descendente das filhas de Andaluzia, contava apenas 16 anos: há três meses o 

rude, mas honesto marítimo, conquistara o seu coração, a sua mão: a delicada 

flor do sul encostara a sua frágil haste ao vigoroso carvalho do norte, que, por 

entre as borrascas e tempestades, altivo erguia a fronte e dava proteção à bela 

e fraca criatura. 

Marília amava L..., com a idolatria com que o fraco adora o seu protetor; 

seu esposo não era mancebo, nem era de efeminada beleza como o Apolo de 

Belvedere66, mas era nobre, generoso, belo em sua robustez viril; Marília o 

amava tanto mais, quanto ainda durava a sua lua-de-mel; depois que o 

Sacerdote os unira pelos sacros laços do Himeneu, apenas uma viagem 

haviam feito a um porto do Brasil, e agora regressavam a Montevidéu, onde 

amantes pais, queridos irmãos, companheiras e amigas da sua juventude, 

esperavam a jovem e encantadora mulher. 

 Era na realidade um belo grupo; ela tão frágil, tão vaporosa, tão 

graciosa, semi-recostada, fixando seus negros olhos, brilhantes de amor, sobre 

o viril semblante de seu esposo, que por sua vez a contemplava com inefável 

prazer, enquanto em longos tragos apreciava a perfumada fumaça do seu 

charuto d’Havana. 

Atrás deles, encostado à coberta da câmara, estava um belo mancebo; 

alto, de formas esbeltas e elegantes, parecia ele ter 21 a 22 anos; havia em 

sua bela e nobre fisionomia traços de rara energia; seus negros olhos 

lançavam raios, suas ventas dilatadas, seus delgados beiços, o seu riso 

sarcástico, sua alta e alva testa, suas sobrancelhas carregadas – tudo nele 

indicava inteligência, resolução e energia. 

                                                           
66  Estátua da Antiguidade Clássica, símbolo da perfeição física masculina. 
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Via-se que aquele homem nascera para ser diferente dos mais; havia 

nele todos os elementos do herói, mas também todos do grande criminoso. 

E depois, os extremos se tocam. 

Elisandro, assim se chamava o segundo piloto de que tratamos, era 

nesse momento de uma beleza quase terrível; seus longos cabelos pretos 

flutuavam ao vento, seus olhos lançavam raios, suas ventas se dilatavam, 

como aspirando vingança, e seus crispados dedos quase esmagavam o cabo 

de sua faca... Era o anjo caído em toda sua sinistra beleza... 

E por acaso os olhos de Marília, até ali embebida nos doces enlevos do 

amor, encontraram o fulgurar do raio, que animava os olhares de Elisandro... 

Ela estremeceu e não pode abafar um grito de susto... 

Seu esposo, vendo-a assustada, seguiu a direção do seu olhar e, 

encontrando a sinistra figura do segundo piloto, exclamou: 

 – Que estais fazendo aí, Elisandro? Segue para a proa, a fim de dirigir 

os trabalhos dos marinheiros de vosso quarto! 

Sem replicar obedeceu o piloto, mas o olhar que lançou sobre o capitão 

e sua esposa de novo fez estremecer esta, que, ocultando a sua cabeça no 

peito do marido, exclamou: 

– Tenho medo dele! 
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III 

 

 

– Tenho medo dele! Murmura Marília encostando o rosto no peito de seu 

esposo. 

– Não tens razão; Elisandro é um louco, mas é um rapaz honesto, de 

boa família e bem educado, por certo incapaz de uma má ação. Infelizmente 

apaixonou-se por ti; teve a leviandade de manifestar-te o seu amor e tu, pobre 

menina inexperiente, me confiaste o segredo dele... 

– Oh! Ainda tremo ao lembrar-me da cena que se deu entre vocês à 

saída do rio São Francisco. 

– Foi onde eu fiz mal; deixei dominar-me pela paixão e, em vez de fingir 

ignorar tudo, tomei uma satisfação ao atrevido, que tinha ousado lançar as 

suas vistas sobre minha esposa. 

– E no calor da disputa o insultaste, ameaçaste mandá-lo atirar ao mar... 

e ele jurou vingar-se. Desde então, encontro o seu sinistro olhar em toda a 

parte; qual espectro me persegue e me atemoriza. 

– Nada temas, minha Marília! Elisandro teve uma fraqueza e, não me 

admiro disto, porque és bela como os anjos e todos te adoram, mas é um moço 

honrado: ele sofre, mas é incapaz de praticar um crime. Em poucos dias, 

largaremos o ferro em Montevidéu, então o despedirei, porque por ele, como 

por mim e por ti, não posso continuar a tê-lo a bordo. Ele mesmo assim o 

compreenderá, e tudo ficará acabado. Sinto esta contingência, porque 

Elisandro  é hábil, corajoso e muito inteligente. Dele teria eu feito um excelente 

capitão de navio e já havia destinado ceder-lhe meu posto, quando cansado da 

vida do mar procurasse um asilo em terra. O seu malfadado amor deitou tudo a 

perder; e chegando a Montevidéu terei de me separar dele. 

– Oxalá, disse Marília, já meio consolada pelo calmo raciocínio do seu 

esposo, Oxalá este dia tão anenhado chegue; desde que conheci o segredo do 
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piloto, não tive mais uma hora de descanso; em toda a parte me persegue o 

seu fixo e sinistro olhar. 

– De bom grado acredito que anelas a volta a Montevidéu, onde te 

esperam os amantes pais e queridos irmãos. 

– Oh! Que alegria, quando tornar a vê-los, depois dos perigos desta 

viagem! 

– Breve terás este prazer; esta noite devemos avistar o farol do Rio 

Grande e, nuns quatro ou cinco dias, pretendo estar ancorado no porto. 

– E quanto antes deixarás esta vida tão rude e perigosa, não é, meu 

querido? 

– Para te fazer a vontade, procurarei estabelecer-me em terra e junto a 

teus pais viveremos então em tua bela pátria! 

– Que sonho de ventura! Como seremos felizes! 

– Criaremos os nossos filhos... 

Marília enrubescendo quis protestar contra tal insinuação, mas L... 

sufocou a palavra com os seus beijos e de braço dado desceram à câmara, 

depois de o capitão haver dado mais algumas ordens concernentes à rota que 

deviam seguir e aos preparativos para uma tempestade que se anunciava no 

horizonte, onde já se encastelavam negras nuvens, que prontamente deviam 

cobrir o espaço e agitar as profundezas do oceano, despertando as vagas no 

seu úmido leito. 
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IV 

 

Daí a pouco reapareceu Elisandro a ré, e vendo a esteira que havia 

ficado, nela se ajoelha, perdendo-se num labirinto de emoções, de amor e de 

aspirações de vingança. 

Ainda se achava ele mergulhado em seus sonhos, quando da câmara 

surgiu nova personagem; era um forte e rubicundo inglês, que a bordo 

preenchia as funções de primeiro piloto; ele vinha conversando com o capitão e 

não vendo eles Elisandro , que se achava oculto nas trevas bem perto ao seu 

lado, este surpreendeu os seus segredos. 

– Capitão, dizia o piloto, eu em seu lugar não me expunha a conservar a 

bordo um homem dessa classe e, demais, ousado a ponto de lançar as suas 

vistas sobre vossa esposa. 

– Pois bem, chegando a Montevidéu vou despedi-lo. 

– E quem vos diz que então não seja tarde? Por que não o atiramos ao 

mar?... É um homem perdido, um “homem ao mar”, faz-se o respectivo assento 

no “diário náutico”, dá-se parte ao cônsul em Montevidéu, e tudo está acabado. 

Podemos dormir sossegados, e D. Marília não viverá mais opressa com tão 

horrível pesadelo. 

– É por causa dela mesma que não posso, porque, boa, sensível e 

religiosa como é, nunca me perdoaria esse homicídio. 

– Mas ela não virá a sabê-lo... os ventos se estão desencadeando, daqui 

a pouco a tempestade roncará; mandá-lo-emos ao leme, e daí – continuou o 

piloto com voz escarnecedora – “uma vaga” o levará. 

Nesse momento Elisandro  fez um movimento, no qual reparou o piloto, 

e os interlocutores continuaram a sua conversação em voz baixa, descendo à 

câmara. 

O segundo piloto deslizou-se silenciosamente para a proa, onde 

conservou-se no meio dos marinheiros do quarto. 
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E a tempestade começou a desencadear os seus furores; o raio luzia por 

entre negras nuvens, e o trovão, que é a voz do céu, disputava a primazia ao 

estampido das ondas que rebentavam em surdo choque. 

Vozes de comando se fazem ouvir. 

Era o capitão que mandava encolher panos e que se conservou ao leme 

durante a tempestade. 

Finalmente serenou o tempo mais um pouco.  

L... deu ordem para irem deitar-se os marinheiros que não estavam de 

quarto, e chamou Elisandro , confiando-lhe a direção do navio com a 

recomendação de se conservar ao leme, visto o mar estar ainda muito bravo e 

a ventania tão forte, que de momento a momento podia reproduzir-se o rebojo. 

Silencioso recebeu o segundo piloto essas ordens e cumpriu-as sem 

resistência; daí a pouco estava ele ao leme e o capitão descia para a câmara. 

O primeiro piloto esperava: 

– Então, perguntou, mandou o homem ao leme? 

– Mandei, sim senhor, mas nada se lhe fará; não posso, não quero ter 

remorsos toda a minha vida; deixá-lo estar, em poucos dias estaremos em 

Montevidéu e então despedirei esse malfadado italiano, que tanto me tem 

incomodado. 

O primeiro piloto, sem responder, encolheu os ombros e, murmurando 

um raivoso “God damn”, retirou-se para a sua câmara, onde em breve se ouvia 

o forte e tranquilo ressonar daquele que a pouco aconselhara um homicídio.  

  L..., abrindo a porta de seu camarim, lançou um amoroso olhar sobre 

Marília, que acabava de adormecer, e cujos lábios entreabertos pareciam 

chamar o amor. 

Um momento hesitou o esposo, quis beijá-la, mas depois fechou de 

novo o camarim e atirou-se sobre o sofá da câmara, dizendo consigo: “Ainda 

não passou de um todo o rebojo; é preciso que eu vele enquanto Jones (o 
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primeiro piloto) dorme; não quero acordar Marília. Aqui mesmo esperarei o fim 

do quarto.” 

E, estendendo-se sobre o sofá, acendeu o seu charuto e em poucos 

momentos achou-se naquele estado de torpor, chamado modorra, que é um 

dos bens mais apreciáveis do marinheiro, que sem dormir, e pronto ao primeiro 

sinal, descansa de suas fadigas.  
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V 

 

 

É noite. 

Negras nuvens encasteladas no horizonte amontoavam-se quais 

enormes rochedos; Éolo ainda não tinha conseguido encadear os seus filhos; 

havia passado o furor do rebojo, mas a tempestade ainda roncava; o trovão 

repercutia no espaço, e os raios, sucedendo-se com rapidez, lançavam fugitivo 

clarão sobre as gigantescas vagas, que, à sua dúbia luz, pareciam enormes 

fantasmas envoltos em negros sudários, orlados de branco pela espuma, que 

desenvolvia o choque dessas montanhas de água, que, agitadas pelo tridente 

do velho Deus marinho, se precipitavam umas sobre as outras, retrocediam, 

confundiam-se, ligavam-se e desfaziam-se em horrível choque, em torrentes de 

alva espuma. 

E o frágil vaso, uma casca de noz no enorme deserto de oceano, subia 

ao cimo dessas montanhas de água, descia ao fundo desses vales efêmeros, 

era repentinamente elevado sobre o gigantesco dorso de uma vaga, para 

depois ser atirado a desconhecidos abismos, frágil brinquedo desses gigantes, 

que o jogavam um ao outro. 

Era medonha a noite, era terrível a tempestade, o fraco batel parecia 

estar à plena mercê das vagas furiosas do Atlântico. 

E, contudo, não obstante a ser atirado de vaga a vaga, ser elevado a 

enormes alturas para depois ser precipitado no meio da alvura de espuma a 

úmidos e desconhecidos abismos, o navio segue a sua rota, não varia uma só 

linha do caminho, que lhe é traçado; a vontade do homem, desse rei da 

criação, que com sua inteligência domina os próprios elementos, triunfa da 

tempestade, dos raios e das vagas; imagem do Onipotente, não teme os 

furores da natureza. 

Nunca o homem compreende tão bem toda a elevação de sua natureza, 

toda a extensão do domínio de sua inteligência, nunca se sente tão poderoso, 
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tão chegado ao eterno ideal da perfeição divina, como no meio da tempestade, 

quando parece mais fraco, mais abandonado que nunca. 

O rei mais poderoso, dirigindo na batalha com o seu olhar, com o seu 

gesto, colunas de milhares de guerreiros, fazendo vomitar o fogo sobre o 

inimigo, movendo com uma palavra aquelas massas enormes de soldados, não 

pode julgar-se tão poderoso, como o simples marinheiro, que numa medonha 

noite de tempestade, se acha ao leme de um navio e, pela sua inteligência, 

pelo esforço de sua vontade, conduz ilesa aquela casca de noz por entre os 

horrores da borrasca e os abismos do oceano. 

Oh! Eu amo a tempestade, eu gosto da borrasca! 

Não a amo, como o jogador o jogo, pelas emoções que desperta; não 

gosto dela como o espectador de uma tragédia traçada com cores que fazem 

horripilar, não, – amo a borrasca no mar, como o verdadeiro cristão ama a 

igreja, onde adora a Deus; amo-a, porque nunca me sinto tão grande, tão 

chegado ao Eterno e Infinito, como naqueles solenes momentos, nunca sou tão 

crente, nunca sou tão grato ao criador, como naqueles instantes em que muitos 

tremem, e em que eu exulto, reconhecendo os grandes benefícios de Deus, 

que deu ao homem a inteligência, com que domine os elementos. 

Perdoai, leitores, haver-me desviado de minha narração; já hoje vai 

longe esse tempo em que eu sulcava as vagas do oceano, mas nunca poderei 

esquecer-me daquelas noites em que, frágil criança, tomava o leme da mão do 

rude marinheiro e, por entre os horrores do oceano e os horrores da atmosfera, 

entre as vagas e a borrasca, com mão firme fazia seguir a rota traçada, ao 

navio. 

Oh, quão grande, quão poderoso me sentia naqueles momentos! 

Não invejava o poder dos maiores soberanos do mundo; onde eles, 

autocratas onipotentes de milhões de súditos, teriam tremido, eu, imberbe 

mancebo, exultava, triunfava do furor dos elementos. 

Sim, sentia-me então poderoso, compreendia toda a extensão do 

domínio da inteligência; o coração me pulsava de prazer, orgulhoso erguia a 
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testa, flagelada por torrentes de chuva, e sem temer o furor do oceano, os 

horrores da tempestade, confiava em Deus e rendia-lhe louvores em fervorosa 

oração, pela graça que fez ao homem, dando-lhe a inteligência para dominar 

os elementos. 

Nunca me senti tão bom cristão, nunca tão crente, como naqueles 

momentos; orava, orava com fervor, não por medo, mas sim para render 

graças ao Eterno. 

Ateus, que por aí professais as vossas doutrinas de racionalismo, vinde 

ao meio da borrasca colocar-vos ao leme de um navio, quando a tempestade 

revolve os fundos do oceano, haveis de orar, senão de medo, de gratidão para 

com Aquele, cuja existência negais; haveis de orar, como orava eu, por entre a 

chuva da metralha no campo da batalha, nunca havia repetido as orações de 

minha infância.  

Mas a metralha não é a tempestade! 

Ali a luta é de homem a homem, ali o acaso nos poupa ou nos conduz à 

morte; na tempestade, porém, combatemos e dominamos os elementos pela 

única força de nossa vontade, pelo esforço da centelha divina que o criador 

lançou em nosso cérebro; é então que ao mesmo tempo nos sentimos 

enormemente grandes em face desses terríveis elementos, que fazemos 

obedecer ao nosso “quero”, e infinitamente pequenos em relação a Deus, 

nosso criador, que tamanho poder doou ao homem, com a inteligência; é então 

que compreendemos bem a palavra Deus. 

Tais, porém, não eram os pensamentos do homem que se achava ao 

leme do patacho, na memorável noite cujos sucessos narro. 

Elisandro  maquinalmente imprimia a direção à roda, seguindo a rota 

para Montevidéu. 

Sem chapéu, os seus longos e negros cabelos, molhados pela chuva, 

flutuavam ao vento; a camisa aberta deixava ver o seu peito, que 

convulsamente arfava: seus olhos despediam chamas que se cruzavam com 

os raios do céu. 
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Suas ventas dilatadas aspiravam em longos tragos o ar úmido da 

tempestade; era sinistra, mas soberanamente bela, a figura de Elisandro. 

Ele não sentia a borrasca, não lhe via os perigos, não lhe compreendia a 

magnitude. 

Outra tempestade, mais terrível ainda, reinava no seu peito; os maiores 

furores dos elementos da natureza não podem ser comparados à tempestade 

da paixão no peito humano; os seus estragos são brincos de criança, em 

relação aos estragos da indômita paixão que agitava naquele momento o peito 

de Elisandro, e dava-lhe por, entre os horrores da borrasca, vista a pálida e 

fugitiva luz do raio, a sinistra beleza do anjo caído, no admirável quadro de 

Rembrandt. 

Elisandro não ouvia o roncar das vagas, o ribombar do trovão, não via o 

fuzilar do raio, não sentia a chuva que lhe flagelava o rosto e o peito 

descoberto. Nada sentia, nada compreendia daquilo que o cercava; a paixão o 

dominava! 

Amor, ciúme, ódio e vingança – eis os elementos que formavam a 

borrasca que agitava aquela existência. 

Ouçamo-lo, acompanhemos as diversas fases desta outra tempestade, 

chamada – paixão humana –, nas entrecortadas palavras de Elisandro, que o 

furacão levava nos seus turbilhões e as depositava aos pés do Eterno, para 

serem levadas em conta ao infeliz que ia cometer um crime, no dia do juízo 

último, ante o supremo tribunal do Eterno, Onisciente e Onipotente, Único Juiz 

Infalível.  
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VI 

 

 

Esses solenes colóquios do homem com Deus, da tempestade que 

brama no peito humano, com a tempestade que agita o espaço, são únicos, 

incompreensíveis; a voz do homem não acha acentos que possam reproduzir 

tais expressões; pálida e descorada é a frase mais poética, para descrever a 

agonia que precede ao crime. 

Elisandro, não desamparando a roda do leme, que maquinalmente 

movia, em palavras entrecortadas deixava o livre curso ao caos de sentimentos 

de versos, que agitava o seu seio. 

 

Recordava-se ele de sua meninice; a veneranda imagem dos seus 

velhos pais se lhe apresentava ao espírito; não se lembrando da tempestade 

que bramia, esquecendo hora, lugar e horríveis paixões, seus pensamentos 

voltam aos primeiros anos de sua existência. 

Ela corria tão plácida!... Único filho de abastados pais, era ele a maior 

alegria de seus dias. Eles o adoravam; a sua beleza rara, sua graça infantil, os 

brilhantes dons do espírito que cedo se lhe desenvolviam, – tudo o tornava 

idolatrado. 

Às poéticas margens do Adriático, lhe corriam os primeiros e doces dias 

da vida. 

Santa inocência desse bem-aventurado tempo, em que tudo admiramos 

e a todos amamos; qualquer coisa nos torna feliz, tudo é prazer, tudo é alegria. 

 O amor de pai e mãe, esse santo paládio da meninice, o que poderá 

substituí-lo na vida? Nada, porque outro qualquer amor não é puro, nobre e 

santo como este. 
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Com singular emoção, recordava-se Elisandro desses dias tão puros e 

tão felizes! 

E depois vinha a época em que seu coração começara a pulsar sob 

outras impressões; a juventude com os seus doces enlevos, esse primeiro 

despertar dos sentidos, essa época em que misterioso instinto torna agitado o 

nosso sono e nos causa indefiníveis e dantes desconhecidas emoções, 

cercando de novos prazeres a existência; o amor ao estudo, os triunfos que 

obtivera no colégio, a alegria de seus pais, que viam coroadas as suas 

esperanças, que esperavam ver algum dia célebre o nome de seu filho, tudo 

era glória, prazer e satisfação. 

E agora vem a época em que desperta a paixão; as forças se 

desenvolvem, o menino se torna adolescente, e a doce luz do primeiro amor 

irradia no horizonte da vida. 

Época venturosa – época única, primavera da vida e do amor! 

Amor puro e sacro da primeira adolescência, que iguala os homens aos 

anjos, que os torna nobres e puros, também Elisandro te conhecera! 

Por entre as sombrias tintas do presente se lhe apresentava qual 

imagem de belo sonho, a cândida figura de Maria, a que dedicara os primeiros 

votos do seu coração. 

E a tempestade bramia, e a chuva lhe flagelava o rosto, e os raios se 

cruzavam... 

Elisandro desperta de seu sonho: 

“Para que vindes comover-me, recordações do meu passado?... A que 

vem esta emoção?... Meu pai, minha mãe... eu não os abandonei?... As más 

companhias não me seduziram, não me arrastaram ao vício?... Com ingratidão 

paguei o seu inesgotável amor; eu os magoei, insultei, desonrei e depois... os 

abandonei!... Para que vens perturbar a minha resolução, risonha imagem da 

casa paterna? Aqui não são as azuladas vagas do Adriático que beijam a 

dourada areia das praias de Itália, não é o nosso céu, não são os nossos 

bosques de laranjeiras, primeiros confidentes do meu amor, doces 
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testemunhas de meus brincos infantis, – não, aqui brama a tempestade, 

enormes ondas se precipitam sobre o navio e pensamentos de sangue e de 

vingança agitam a mente daquele que outrora era tão feliz, tão puro, tão 

inocente!... Para que vens tu, pálida virgem, com teu inocente sorriso, com toda 

a tua ideal beleza, recordar-me os tesouros que perdi?... Maria, oh quão feliz, 

me fazia o teu amor; como eras pura e virtuosa; como nos amávamos! Que 

planos fazíamos para o futuro... e hoje? Hoje acabou-se tudo; o vício me 

arrastou à perdição, fugi da casa paterna, destruí o meu futuro; meus pais 

morreram de pesar... Maria... não sei o que é dela... também ela esteve muito, 

muito doente... E eu atirei-me à vida marítima; fugitivo me acolhi ao mar... Esse 

elemento indômito como as minhas paixões me convinha... Eu amo o perigo..., 

eu adoro a tempestade... Que é isto? As fontes me batem, o peito arfa 

convulsamente?... Que tenho?... Terei medo?... Não, nunca conheci o medo... 

Oh!... é a vingança que me chama, é o ódio que me sufoca... Oh!... eu morro, 

senão me vingar!... Marília... Funesta beleza, que me alucinou!...”. 

“Foge pálida virgem da Itália, terna amante de minha juventude, foge, 

Maria!... Os voluptuosos encantos da bela espanhola sobrepõem tudo, fazem 

tudo esquecer!... Oh, Marília tem de ser minha... eu o jurei... Sim, eu o jurei, 

mas a estas horas, enquanto eu aqui estou exposto à intempérie do tempo, L..., 

esse homem que me insultou, que me quis assassinar, repousa em seus 

braços... Oh, eu daria a vida, a eternidade por um momento de amor!... E por 

que não o terei?... Eles querem assassinar-me... há pouco ouvi concertar o 

plano... Pois bem... Vou acabar com eles, antes que eu seja vítima... Jogamos 

uma partida de vida e morte...” 

“Que importam as recordações do passado?” 

“Não sou criança, para deixar-me dominar por considerações ridículas!” 

“Um golpe audaz – morto o capitão, morto o piloto, eu assumo o 

comando do patacho; a tripulação não se pode opor, porque sou o único piloto 

que lhe restará... Empossado do comando, mudo de rumo, procuro outro 

destino... e Marília será minha... sim, será minha, e nos meus braços se 

consolará da perda do seu esposo. E que importa que eu seja assassino? Não 

os vi concertando o seu plano para se desembaraçarem de mim? Nada tenho a 
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perder, tudo a ganhar... Um golpe audaz será minha a mulher, será meu o 

navio!... Tenho força, tenho coragem, sou moço... O mar é vasto; armo o 

patacho, peço “cartas de marca”67 aos Estados Separatistas de América e ao 

lado de Marília conquistarei honras, riquezas e glória!!!... sim, não hesitemos... 

Retrocedei espectros de meus virtuosos pais; não vinde perturbar-me!... Vou 

ser assassino... Fugi do vosso filho, que já hoje é indigno de vós!... Apaguemos 

a luz da bitácula... Aqui está o meu machado... Eu o trouxe para defesa de 

minha vida, e agora vai servir para conquistar mais que a vida, a 

independência, honras, riquezas e sobretudo a mulher amada!... Avante... 

Nada mais de hesitação! Jogo a minha salvação eterna e minha vida 

terrestre!... Ribombe o trovão!... Luza o raio, e agitem-se as vagas!...” 

“É um digno acompanhamento para a cena que se vai passar!... Avante, 

pois, vamos ao crime!” 

E como se suas palavras houvessem achado eco na natureza, mais 

terrível se tornou a tempestade! 

À dúbia luz do raio, Elisandro se aproxima da câmara; já não hesita; com 

passo firme desce a escada; seus olhos lançam chamas e seus crispados 

dedos seguram convulsivamente o terrível machado! 

E a tempestade redobra de força... é a natureza que acompanha o 

assassino ao lugar do crime... São as marchas triunfantes do inferno que exulta 

com horrível feito!! 

O assassino de machado em punho com os dentes cerrados e olhar 

chamejante, resoluto e firme, entra na câmara...   

 

 

 

 

                                                           
67 Autorização para atravessar a fronteira. 
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VII 

 

Reinava completa escuridão na câmara; o capitão adormecera naquele 

instante. 

Elisandro, com passo firme, dirige-se para o camarim, onde julga que L... 

repouse ao lado de Marília; ao frontear o sofá tropeça na escuridão que reina, 

quer segurar-se e toca num braço do adormecido que desperta. 

– Quem está aí? Brada L... com voz de trovão. 

– Sou eu; vim ajustar minhas contas contigo. Morte por morte... 

quisestes assassinar-me, vou matar-te! 

– Inda bem, vil cão, que não me surpreendesses dormindo. Agora, brada 

o vigoroso inglês, já que não fostes vivo ao mar, hás de ir morto! E antes que 

Elisandro pudesse esquivar-se, o capitão lhe descarrega um furibundo golpe 

com um instrumento de ferro que por acaso achara debaixo das mãos. 

Tendo fugido com o corpo, o golpe apenas lhe acertara numa perna, 

mas ainda assim foi bastante forte, para fazê-lo vergar. 

Elisandro cai de joelhos, enquanto, porém, o capitão vibra segundo 

golpe, que na escuridão falha o seu alvo, ele se atira sobre o seu adversário; 

segue-se um momento de horrível e silenciosa luta; só se ouve a respiração 

dos combatentes, o ranger dos dentes, e depois, uma pancada seca, um 

estalar de ossos, um surdo gemido, um brado de feroz alegria, a queda de um 

corpo inerte, e... mais nada.  

O machado do assassino despedaçara o crânio de sua vítima. 

Elisandro triunfara; o inimigo está morto aos seus pés... 

Abre-se o camarim do piloto, que despertou com a luta. 

Elisandro o sente aproximar-se; maquinalmente estende a mão e na 

parede encontra uma pistola do capitão. 



243 
 

– Quem está aí? O que é isto? Brada o piloto. 

– Sou eu, Jones, eu, Elisandro, tua vítima que está saldando as suas 

contas. Estás morto! 

Ouve-se engatilhar a pistola, ainda um momento e o fugitivo clarão do 

tiro alumia a câmara, mostrando ao piloto o assassino coberto de sangue, e o 

cadáver do capitão, enquanto a bala, disparada ao acaso se vai cravar no 

costado do patacho. 

Jones quer fugir espavorido... já subiu alguns degraus da escada... mas 

Elisandro, com a agilidade do tigre, se atira sobre ele, o alcança no momento 

em que esse vai pôr o pé fora da câmara e por duas vezes desaparece a sua 

longa faca no peito do infeliz que rola pela escada abaixo, sem mais proferir 

uma queixa. 

Elisandro, tresvariado68, embriagado com o cheiro do sangue, com o 

olhar chamejante, os dentes cerrados, no meio de dois cadáveres, em horríveis 

trevas, só animadas pelo estertor da agonia, vê outro vulto atirar-se ao meio da 

câmara. Uma mão lhe quer segurar o braço, uma voz lhe brada: 

– Que é isto, L..., o que se passa aqui? Que tiro... 

– Aqui morre-se, responde o assassino. 

E outra vez desce rapidamente a sua faca, mergulhando-se no belo seio 

de Marília, que, alucinado, não reconhecera. 

Só quando verga seu frágil corpo, quando ele a ouve exclamar: 

– Estou morta, Jesus Maria!, só então ele a conhece. 

Petrificado por um instante, atemorizado dos seus crimes, ele fica 

silencioso; mas, um momento depois, parte estridente gargalhada de sua boca. 

– Matei-a, e que importa? Pelo menos, se não me pertencer, não 

pertencerá a mais ninguém!... Estou vingado!... 

                                                           
68 Tanto no folhetim, como no volume em livro, consta “tresvairado”, vocábulo inexistente nos 
dicionários atuais. Optou-se por “tresvariado”, que significa delirante.  
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............................................................................................................................... 

Tumultuosos passos se aproximam; é a tripulação que acode, 

despertada pelo tiro, que Elisandro disparara. 

Este, arrancando da parede outra pistola, com ela engatilhada numa 

mão, a faca fumegante de sangue na outra, rodeado de dois cadáveres e de 

criatura agonizante, ergue altivo a fronte, e brada aos marinheiros que com 

luzes invadem a câmara: 

– Parem! Nem mais um passo! Mato o primeiro que entrar na câmara! 

E todos recuam horrorizados. 

A cena é terrível; Elisandro, com olhar tresvariado, coberto de sangue, 

agitando as mortíferas armas, parece a encarnação do crime. 

É um quadro horrível, como outro ainda se não vira.  
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VIII 

 

 

Horrorizada recua a tripulação. 

O assassino, armado como estava, impunha respeito aos marinheiros, 

que nem sequer ousavam fazer-lhe recriminações. 

Parados à entrada da câmara, contemplavam espantados essa cena 

assustadora. 

Elisandro, sem mudar de posição, ameaçando sempre os tripulantes 

com a pistola engatilhada, disse-lhes em voz breve e imperiosa: 

– Provocado e ameaçado pelo capitão e pelo piloto, eu os matei. Não 

dou satisfação do meu ato; apresento-o como consumado; fiz o que devia 

fazer. Como segundo piloto, assumo o comando do navio. Obedecer-me-eis 

porque assim o quero; o primeiro que se opuser a uma ordem minha, que não 

obedecer incontinente, eu o mato, como matei esses cães, que aqui jazem no 

seu sangue. Vou mudar de rota. Vamos à costa da África e lá determinarei o 

resto. 

Os marinheiros ficaram silenciosos; o inesperado e horrível 

acontecimento havia-lhes paralisado as faculdades mentais; a energia e 

sombria resolução, que luziam no olhar de Elisandro, lhes impunham; 

silenciosos cravaram os olhos no chão, e humildes inclinavam as frontes ante a 

imperiosa vontade do feroz homicida. 

Elisandro reconheceu que deles podia esperar obediência, enquanto 

soubesse dominá-los e infundir-lhes respeito. 

– Ora, pois, disse ele, a gente do quarto vai cuidar dos seus trabalhos e 

os outros vão dormir!... Cozinheiro, apronta a ceia, e distribui uma ração de 

aguardente. Três ficam aqui, para lançar ao mar esses cadáveres! 
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Com ar submisso retiraram-se os marinheiros; ficaram dois e um 

grumete. 

– Levai para o convés esses cadáveres!, mandou Elisandro. 

Os marinheiros hesitaram; um gesto de ameaça, porém, os fez 

caminhar. 

Um fraco gemido se fez ouvir, quando pegaram o corpo da senhora. 

– A senhora está viva, exclamou o grumete; então vai mandá-la atirar 

viva ao mar? 

Elisandro lançou um olhar rápido sobre o pálido semblante de Marília, 

cujas faces começavam a colorir-se de um quase que imperceptível reflexo de 

vida. 

Rapidamente abaixou-se o assassino, colocou sua mão sobre o peito da 

senhora, inundado de sangue e, tendo-lhe sentido as fracas pulsações do 

coração, ergueu-se com um sorriso triunfante que nada tinha de humano, um 

sorriso de tigre, que vê tornar-lhe às garras uma presa que já julgava perdida. 

– Não é nada, bradou ele; feri sem querer a senhora, mas a ferida é 

leve; ela viverá; eu me encarrego do seu curativo! 

E mandou colocar sobre o sofá o corpo inerte da jovem vítima de suas 

brutais paixões. 

Enquanto os marinheiros, obedecendo à sua ordem, levavam para o 

convés os corpos do capitão e do piloto e reparavam a desordem na câmara, 

Elisandro afastara as roupas ensanguentadas e, com água morna, que fizera 

trazer pelo grumete, lavara a ferida, que sondara com experimentada mão. 

A pobre vítima ainda não havia recobrado os sentidos, nem adquirido a 

certeza de sua horrível situação, mas o sorriso do assassino tornava-se cada 

vez mais triunfante. 
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De fato a ferida era leve; a punhalada, penetrando no lado direito do 

peito, resvalara sobre as costelas, e de nenhuma gravidade teria sido se não 

tivesse ofendido um vaso sanguíneo, que ocasionara uma forte hemorragia. 

 Elisandro estancou o sangue, ligou a ferida e, mandando vir cobertas e 

travesseiros do seu camarim, recostou o corpo inerte da jovem no sofá. 

Durante todo esse tempo, o assassino não se descuidara, não deixara a 

sua arma um só instante e, ao mais leve movimento suspeito dos marinheiros, 

a boca da pistola se dirigia aos seus peitos. 

O serviço estava acabado; os dois corpos estavam no convés, a 

desordem da luta fora reparada. 

 Elisandro lançou mão do “diário” do capitão e dos mapas; depois de um 

curto exame, perguntou: 

– Já se avista o farol do Rio Grande? 

– Há meia hora que está à vista, respondeu o grumete, que parecia 

menos atemorizado que os outros. 

E de novo consultando os mapas e os livros do capitão, Elisandro 

indicou a um marinheiro, de idade madura e fisionomia inteligente, a rota que 

deviam seguir, acrescentando: 

– Vai ao leme, James; eu te nomeio primeiro piloto; vós outros, retirai-

vos para a proa; atendei às ordens de James, que vai tomar conta do leme; a 

rebentação nas costas do Rio Grande é perigosa e, ao frontearmos essas 

paragens, é preciso cuidado; amanhã determinarei a rota para a costa da 

África, para onde vamos seguir. Quando ao amanhecer subir ao convés, não 

quero enxergar os cadáveres desses cães; dai-lhes a sepultura que julgardes 

conveniente, mas quero isto acabado, quando amanhecer o dia. E, 

acrescentou com ar ameaçador, quero estar só durante a noite. Ao primeiro 

que tocar na porta desta câmara, enquanto eu não a abrir, faço saltar os 

miolos. Retirai-vos.  



248 
 

Os marinheiros obedeceram; Elisandro fechou a porta da câmara e ficou 

só com a sua vítima. 

 A oscilante luz da lâmpada acesa iluminava com fugitivos reflexos 

Marília, bela ainda, conquanto o anjo da morte houvesse agitado sobre ela as 

suas negras asas. 

Recostada no sofá, pendia para o chão uma de suas mãos; seus longos 

e sedosos cabelos pretos, dispersos e soltos, serviam de véu a esse braço 

pendente; estavam fechados os seus olhos, mas a expressão do seu rosto, 

conquanto às vezes passasse por uma leve contração, provocada pela dor, era 

calma e ainda soberanamente bela; o seu colo e parte do seu seio de 

voluptuosos contornos estavam descobertos e pareciam antes pertencer a uma 

estátua da antiga Grécia, pela clássica beleza de sua forma, que a um ente 

humano. 

Elisandro, de braços cruzados, em frente dela, a contemplou durante 

longo tempo; seu olhar incendiava-se cada vez mais; a brutal paixão que o 

dominava, mais imperiosa se manifestava em face dessa marmórea beleza. 

Marília, sob a magnética pressão desse olhar, parecia recobrar os 

sentidos; um leve estremecimento lhe percorria os membros, seus olhos se 

abriram, e de novo se fecharam à vista da sinistra figura de Elisandro. 

– Que é isto?... onde estou?... murmurou Marília, em voz fraca e sumida. 

– Estás em meu poder! Já não me escaparás; respondeu o algoz. 

– E L..., meu esposo?... ouvi uma luta... um tiro... agora me recordo... 

– Teu marido está morto, o piloto também; eu sou teu senhor! 

Marília ergueu-se e tornou a cair... um brado de angústia indescritível, 

fraco mas pungente, prenhe de todas as dores de alma, escapou de seus 

descorados lábios; era o desespero da esposa, era a maldição da viúva, era o 

receio de ser desonrada – tudo se achava expresso nesse fraco grito de uma 

mulher agonizante.  
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E de novo a formosa jovem puxando, como que por um instinto de 

pudor, a coberta sobre os seus ombros nus.  

Pobre alma dilacerada, pobre e jovem coração, pobre corpo tão belo 

quão puro... 

Um satânico sorriso passou sobre as feições de Elisandro. 

– Não é ainda tempo de morrer, minha bela, disse ele; vivamos para o 

prazer; eu o jurei. Esta noite é minha; eu a comprei com a minha salvação 

eterna! Amanhã, quem sabe se será tarde?  

Deitando algumas gotas de água fria no rosto, fez despertar Marília. 

............................................................................................................................... 

 

O que se passaria durante aquelas longas horas dessa noite de 

tempestade, entre esses dois entes? 

Que lutas se dariam entre o vigor e a agonia, entre a virtude e o crime, 

entre o pudor e a paixão brutal, entre a vítima e seu algoz? 

Quem poderá descrever a cena que se seguiu? 

Quem poderá achar expressões para pintar todo o desespero que se 

apoderou de Marília, ao adquirir consciência de sua mísera situação? 

E depois..., não, a pena não tem traços bastante enérgicos, a palavra 

humana não é bastante expressiva para descrever tal agonia! 

Corramos um véu, leitores, sobre essas horríveis cenas, que 

acompanharam aquela noite de tempestade, que bem perto de nossas costas 

se deram, enquanto nós pacificamente repousávamos nos braços de Morfeu. 

Ali Elisandro só teve por testemunha Deus, o onisciente vingador dos 

crimes os mais ocultos. 
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Deixemos, pois, a câmara, leitores, com os seus horríveis mistérios, e 

vejamos o resto da tripulação, que, por entre os furores da borrasca, faz descer 

ao úmido túmulo os cadáveres dos seus oficiais.  
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IX 

 

Roncava a tempestade, e os raios se cruzavam no negro firmamento. 

Sobre a esteira, onde há poucas horas ainda repousava o capitão ao 

lado de sua esposa, estavam estendidos os dois cadáveres. 

Os rudes marinheiros, impressionados pela majestade da morte, lhes 

preparavam a sepultura; um bocado de lona, um peso qualquer aos pés – eis 

quanto precisa o marinheiro para descer ao seu úmido túmulo. 

Se o leitor algum dia viu dar um corpo à sepultura no mar, se assistiu a 

essa simples e pungente cerimônia, saberá bem compreender as linhas que se 

seguem. 

Em terra dobram os sinos, preparam-se ricos caixões, grandes carros 

fúnebres; reúnem-se os parentes, os amigos, os próprios indiferentes; um 

grande acompanhamento leva os restos mortais do finado à igreja, a 

encomendação se faz com toda a solenidade do culto. 

E depois seguem ao cemitério; deposita-se ali o caixão na terra, erige-se 

brilhantes mausoléus, que servem de capela às orações dos parentes do 

finado e atestam às gerações vindouras as suas virtudes e o amor de que era 

credor. 

Os amigos, os indiferentes, que acompanharam o enterro para satisfazer 

as exigências da sociedade, retiram-se do cemitério, rindo-se, conversando e já 

esquecidos daqueles que acompanharam ao último jazigo. 

Diverso é no mar. 

Ali não há indiferentes, não há luxo, ostentação, nem mesmo cerimônias 

religiosas. 

Um punhado de homens, ligados pelo laço do diário perigo que juntos 

arrostam, cerca o inteiriçado corpo do seu companheiro. A roupa é a camisa, o 

caixão é um pedaço de lona; o rude marinheiro o cose; reina sepulcral silêncio, 
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e uma lágrima ardente desliza pelas tostadas faces dos velhos marítimos; a 

rebentação das vagas contra a quilha do navio é o toque funéreo; um doloroso 

suspiro, que sai daqueles peitos opressos pela dor, é a solene encomendação, 

feita ao amigo pelos seus companheiros de trabalho. 

– Tudo pronto?, pergunta o mandante. 

– Pronto!, respondem os homens. 

Dois deles se abaixam, e levantam o cadáver sobre o parapeito. 

– Vai com Deus!, disse o mandante com voz rouca e comovida... 

Por um momento vê-se o fardo balançar no ar; ouve-se um choque, as 

vagas se abrem e por entre a branca espuma desaparece o corpo inerte que se 

lhes confia. 

E os marinheiros tornam ao seu trabalho, e silenciosos se recolhem; e ali 

não se ouvem risadas, nem conversações indiferentes; é que no mar é maior a 

majestade da morte... 

E o navio sulca as águas, segue a sua rota, e momentos depois não se 

conhece mais o lugar em que deixaram no úmido túmulo os restos mortais de 

uma criatura humana. 

Serve-lhes de túmulo o vasto oceano, de mausoléu o firmamento com os 

seus milhões de estrelas; e as vagas lhes murmuram e “requiescat in pace”! 

Oh, é uma cena singularmente tocante, que profundamente impressiona 

a todos, inda mesmo aos mais insensíveis! 

E ao traçar estas linhas me treme o punho e uma lágrima me faz 

escurecer a vista; também eu vi fecharem-se as vagas de oceano sobre o 

corpo inanimado de um amigo querido... Já lá vão lustros de anos decorridos 

desde aquela tarde, e ainda vejo o branco fardo de lona a balouçar à ré da 

fragata; ainda ouço o choque das armas, que ao corpo inanimado faziam a 

última continência, ainda ouço sobretudo aquela pancada seca do corpo que 

caía na água e que o forte troar dos canhões, que prestavam ao meu amigo as 

honras fúnebres, não conseguiu abafar no meu ouvido... 
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Oh, é uma coisa singular, é uma cerimônia que não tem comparação 

com outra qualquer, o enterro no mar. 

Perguntai ao marinheiro mais rude, mais brutal, e dir-vos-á o mesmo. 

E quanto mais devia impressionar a cena, que se passava a bordo do 

patacho no momento, que descrevemos! 

Bramia a tempestade; uma só estrela não se via no firmamento, coberto 

de negras nuvens; as vagas pareciam enormes fantasmas que executavam 

uma “dança mortuária”, à imitação de Holbein, – tudo era terror na natureza, e 

terror nos peitos dos homens que ali prestavam os últimos serviços aos seus 

oficiais de bordo. 

Os terríveis sucessos da noite, todo o horror, que lhes inspiravam os 

crimes de Elisandro, o receio do futuro, a incerteza de sua sorte, tudo 

contribuía para a solenidade do momento. 

Afinal estavam feitos os aprestes; em voz baixa, disse um deles: 

– Tudo está pronto! 

Houve um momento de silêncio. 

– Vamos companheiros, disse a mesma voz, acabemos com isto.  

À dúbia luz do raio, viu-se elevar sobre o parapeito um fardo – era o 

corpo de Jones, o piloto; o furor da tempestade que ainda bramia não deixou 

sequer ouvir a bulha da queda. 

E outro fardo foi levantado por quatro vigorosos braços e seguiu ao 

primeiro: era o corpo do capitão... 

Estava consumada a obra; o crime estava consagrado; o mar recebera 

os despojos mortais das vítimas. 

Horrorizados se encaravam os marinheiros; a comoção lhes vedava 

falar; afinal, porém, um deles achou palavras no excesso de sua indignação e 

dos seus lábios se desprendeu um brado de vingança que ecoou nos peitos de 

todos, e foi ressoar por entre a borrasca aos pés do Eterno: 
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– Vingança, companheiros! Prendamos o assassino, salvemos de suas 

garras a nobre esposa do finado comandante! 

– Sim, vingança, prendamo-lo!! 

A primeira voz, era a do grumete, continuou: 

– Eu mesmo me encarrego de agarrá-lo não obstante as suas armas... 

Logo que amanhecer o dia, conservai-vos prontos ao primeiro sinal, porque 

espreitarei ocasião favorável para lançar-me sobre ele! Quereis me ajudar, 

quereis vingar a morte de nosso capitão? 

– Sim, queremos!, murmuram todos e todas essas calosas mãos 

apertavam com força e entusiasmo a mão do corajoso mancebo, que mostrara 

mais resolução, que todos eles. 

Estava feito o pacto, estava jurada a vingança; Deus fora testemunha do 

voto do heroico menino e Ele que outrora dera força aos fracos braços de Davi, 

para esmagar Golias, acompanhou também com sua bênção o nobre voto 

desse outro Davi. 

Os conjurados desceram ao porão, onde continuaram a combinar o seu 

plano. 

E o patacho continuava a sua rota por entre o furor dos elementos e os 

horrores da tempestade. 

Ao longe fulgurava entre as negras nuvens, que se acumulavam no 

horizonte, a resplandecente luz do farol do Rio Grande, qual estrela de 

esperança... 
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X 

 

Esplêndidas nuvens de rósea cor inundavam o horizonte no dia 5 de 

outubro. 

A aurora do mar, depois de uma noite de tempestade, é o mais belo 

espetáculo com que o Soberano Arquiteto do Universo nos pode deslumbrar. 

Depois da tempestade, a aurora.  

A tempestade é a ira de Deus; a aurora é a imagem do seu amor. 

O astro do dia eleva-se vagarosamente sobre o azulado espelho do 

oceano, seus raios, reverberados nas águas levemente onduladas, espalham 

uma cêntupla e rósea luz sobre essa planície infinita em que o céu se confunde 

com a terra, as nuvens com a água. 

E majestoso surge das águas, por entre os últimos restos de negros 

fragmentos da tempestade, o radiante globo, que espalha luz e vivificador calor 

pelo orbe. 

Tudo é brilho e majestade; tudo é grandeza e poesia. 

E sobre o verdejante espelho molemente se balança o navio; a 

desordem da tempestade tem sido reparada, os alvos panos, já soltos em 

matutino trabalho pela marinhagem, secam ao ar; esbeltos se inclinam aos 

mastros sob a pressão de fresca brisa, e qual cisne corta o navio as ondas, 

graciosamente reclinado sobre o seu verdejante leito. 

O grupo dos marítimos, já livres dos perigos da noite, acompanha o seu 

trabalho com alegres cantos, e o prazer lhes luz nas tostadas, mas francas 

fisionomias. 

Diverso era o quadro que apresentava o nosso patacho, na manhã que 

seguia às horríveis cenas da noite precedente. 

Uma sombria resolução, a par de uma profunda tristeza, lia-se nos 

rostos dos tripulantes. 
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James estava ao leme, que não abandonara toda a noite, tendo 

aproximado o navio, guiando-se pelo farol, o mais possível de nossas praias. 

Os outros, reunidos à proa, conversavam em voz baixa e, concertando 

seus planos de vingança, esperavam o aparecimento do monstro. 

Afinal se abriu a câmara.  

Elisandro surge na escada. 

À luz do dia ainda é mais horroroso o seu aspecto. 

Coberto de sangue, braços e mãos tintas do mesmo, com os longos 

cabelos cobrindo a pálida testa em horrível desordem, Elisandro aparece à luz 

do dia, e se apresenta às vistas da tripulação com todos os sinais de seu 

sanguinário feito. 

À noite, à dúbia luz das lanternas, ainda nos arroubos da paixão, com o 

olhar cintilante e a cabeça altivamente erguida, havia nele uma certa beleza, 

embora aterradora. 

Mas agora, depois das emoções, dos crimes e das lutas dessa noite, 

alquebrado, com o olhar turvo, a fisionomia descomposta, coberto de sangue, 

Elisandro já não era belo, era horrível; já não atemorizava, inspirava 

repugnância e horror. 

  Ainda trazia nas mãos as suas pistolas e, assumindo à vista da 

tripulação uma posição mais enérgica, chamou a ré os marinheiros. 

Estes se aproximaram cabisbaixos e taciturnos. 

– Tendes refletido!... Quereis seguir debaixo de minhas ordens para 

onde vos guiar?, apostrofou ele aos tripulantes em voz rouquenta, mas 

imperiosa. 

– Sim senhor, responderam eles, com ar de resignação. 

– Pois bem; James preencherá as funções de piloto, e vós outros 

continuareis nos mesmos serviços. Vamos à costa da África e de lá seguirei o 
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destino que me convier. Retirai-vos para a proa e sem minha expressa ordem 

ninguém virá a ré, com exceção do homem do leme. 

A tripulação obedeceu. 

Elisandro chamou o grumete: 

– Traz água para me lavar! 

Daí a momentos apareceu o menino com uma bacia e toalha, e 

Elisandro, largando as suas armas, começou a lavar o sangue do que estavam 

cobertos os seus braços, sem fazer atenção ao rapaz que se conservava atrás 

dele. 

De repente lançou-se o corajoso menino, rápido como o raio, sobre o 

assassino, que estava inclinado sobre a bacia e, segurando-o por detrás, antes 

que pudesse lançar mão de suas armas que estavam ao pé, o arrasta ao chão, 

onde ambos rolam em furiosa luta. 

Os tripulantes à espreita desse momento atiram-se sobre os lutadores; 

seguem-se alguns breves momentos de confusão, mas o leão sucumbe ao 

número de agressores, não obstante a sua resistência desesperada, é preso e 

algemado. 

O heroico menino, a quem se deve a prisão, exulta de prazer pelo seu 

feito e quase não sente a horrível dor, que lhe causa um dedo cuja ponta lhe 

decepara Elisandro com os dentes, durante a luta. 

Espumando de raiva, agitando-se impotente nas fortes algemas, o preso 

é levado ao porão. 

Seu aspecto é horrível; ainda coberto de sangue coalhado, com as 

roupas despedaçadas pela luta, com a vista quase vazada, com o olhar 

delirante de raiva, os dentes serrados e o rosto horrivelmente contraído, 

Elisandro apresenta um aspecto repulsivo; é a figura do ódio, da vingança, 

flagelada pelas Eumênides, – já não é um ente humano, é o tigre cedente de 

sangue, que tenta romper as algemas. 
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 E a tripulação exulta de prazer, dá largas à sua indignação, agora que já 

não teme o monstro; chovem sobre ele imprecações, as maldições da 

tripulação; todos se vingam daquele que ainda há pouco respeitavam quando o 

viam armado. 

E ele se remorde em impotente ira. 

Injuriado e maltratado, uma palavra não lhe sai dos lábios, em desforro 

dos maus-tratos. 

Só se contenta em dizer-lhes: 

– Não sabeis a rota!... Havemos de dar sobre as costas do Rio Grande! 

Essas palavras atemorizam a tripulação que só agora se recorda de que 

não há piloto a bordo.  

Os marinheiros se consultam entre si, mas não acham expediente; já um 

deles aventara a ideia de entregar de novo o comando ao preso, quando o 

homem do leme brada: 

– Uma vela!... Uma vela no horizonte!... 

Elisandro cai em morno silêncio; e a única esperança lhe escapa. 

E a tripulação exulta e rende graças a Deus. 

O grumete desce à câmara para participar à senhora do capitão, os 

sucessos da manhã, que devem servir de lenitivo aos seus sofrimentos. 
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XI 

  

Com precipitação içaram os errantes marinheiros um sinal de socorro. 

Graciosamente reclinada sobre as ondas aproximava-se deles uma 

elegante barca. 

Ao avistar o patacho, desfraldou o pavilhão português e um grande 

número de curiosos passageiros, acudia ao convés para ver esse estranho 

barco que errava sem rumo e pedindo socorro. 

Ansiosos fixaram-se sobre a barca as vistas dos tripulantes do 

malfadado vaso inglês. 

Ei-la, que muda de rumo e se aproxima deles. Uma lancha é descida, e 

daí a pouco o capitão da barca se acha ao lado do patacho. 

Os marinheiros lhe narram o ocorrido e pedem-lhe um oficial a fim de 

levar o seu vaso para o porto mais próximo, que é o do Rio Grande, ou ao seu 

destino para Montevidéu. 

O mandante da barca promete mandar-lhes um piloto, e torna a bordo 

do seu navio. 

Já se abraçam contentes os leais marinheiros, já se remorde em raiva 

impotente o assassino: mas de repente ficam atônitos... a barca vira de bordo, 

coloca panos e faz-se ao largo. 

O que seria a causa de tão repentina deliberação? 

Seria falta de gente?... Não, porque a barca portuguesa levava a seu 

bordo vários oficiais. 

Mas também levava muitos passageiros, e estes ao encontrarem no 

alto-mar esse estranho navio bordejando sem rumo, e ouvindo falar de 

torrentes de sangue que nele correram, da morte dos oficiais de bordo, dos 

ferimentos da pobre senhora, ficaram quiçá tomados de susto, suspeitaram 
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alguma cilada, e protestaram contra o desígnio do capitão, de dar um piloto à 

tripulação abandonada. 

E esses receios, esses pedidos, motivaram talvez o inexplicável e 

desumano procedimento do mandante. 

Os marinheiros do patacho, sob o peso dessa nova decepção, 

indignados com o logro que lhes fora pregado, seguiram com triste olhar a 

barca que rapidamente se afastava, deixando-os bordejando sem rumo nem 

governo. 

E Elisandro de novo exulta; de novo lhe luzia uma esperança de se ver 

livre ou pelo menos vingado daqueles que o prenderam, naufragando com eles 

sobre as perigosas costas de nossa província. 

 Deus, porém, não quis que o crime triunfasse. 

De novo surge uma vela no horizonte; é outra barca e no seu tope se vê 

alegremente ondular a bandeira auriverde. 

Como à barca desumana, fizeram os errantes sinal de socorro a esta, 

que incontinente atendeu ao seu pedido. 

Veio a bordo o respectivo capitão, informou-se de tudo, desceu à 

câmara, onde viu e consolou a pobre Marília, que ali se achava entregue aos 

cuidados do grumete que, obstante as dores que curtia do seu bárbaro 

ferimento, dedicara-se ao tratamento da senhora, que, conquanto à noite 

passada houvesse abatido, deixando-lhe no rosto os vestígios da luta, e uma 

expressão de sombria resolução, não havia piorado de sua ferida que tinha 

sido bem ligada pelo assassino que conseguira atacar a hemorragia. 

Às palavras de esperança e consolação que lhe dizia o mandante da 

barca brasileira, ela respondia com um incrédulo e melancólico gesto de 

negação e, quando este se havia retirado, pediu ao grumete de preveni-la logo 

que, guiados pelo piloto que o navio lhes prometera, se aproximassem da barra 

do Rio Grande. 
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O mandante do navio brasileiro voltara a seu bordo e daí a pouco 

entrava no comando do patacho um nobre e prestimoso oficial, que, não 

obstante quaisquer considerações que o receio de gente desconhecida e 

outras razões de prudência lhe pudessem sugerir, só ouviu e atendeu a voz do 

coração, que nobre e generoso lhe palpitava no peito e lhe mandava prestar 

socorro aos infelizes que ali se achavam à mercê das vagas do oceano, sem 

poderem dar direção ao seu navio. 

Honra e glória a esse generoso e dedicado marítimo, que tão bem sabe 

compreender os deveres da filantropia e que tanto se distinguiu pela perícia 

com que guiou o navio, quanto pela sua dedicação e coragem. 

Não são por certo as efêmeras folhas de um pequeno romance, dado 

por um desconhecido ao público, que indiferente e por desenfado percorre os 

seus mal traçados capítulos, não são por certo as páginas deste meu escrito 

insignificante, o lugar mais próprio, para oferecer os devidos e justos elogios ao 

generoso e perito salvador do patacho e de sua tripulação, mas cumpro um 

dever, obedeço à voz do coração, fazendo justiça à sua ação e consignando-a 

no meu escrito. 

Quanto à recompensa de sua ação, a sua consciência e os elogios de 

uma população inteira lhe terão dado, além do sinal de gratidão que pode 

esperar do governo inglês. 

O perito piloto tomou conta do comando do patacho, que então cortava 

as águas, impelido por fresca brisa, em direção à nossa Barra. 

Na câmara achava-se Marília mergulhada em orações; parecia que ela 

meditava um plano horroroso, e de antemão invocava o perdão de Deus. 

Não orava, porém, o preso no porão. 

Este, desde que vira o piloto da barca tomar conta do comando, não 

proferira mais uma palavra. Já não se podia equivocar sobre o seu destino; ele 

jogara sua vida sobre uma carta e... perdera a partida. 

Não se lembrava de Deus, o Eterno Vingador, não tinha remorsos; só 

cega raiva o dominava. 
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Na câmara um anjo a orar, prestes a voar ao céu que é pátria dos 

anjos... No porão um demônio encadeado, e remordendo-se em cega ira por 

haver perdido a partida, em que jogara sua cabeça. 
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XII 

 

Contentes se prestam os marinheiros ao mando do marítimo português, 

que com perícia conduz o navio à nossa barra. 

Eles que já se viam perdidos, que em cruel alternativa tinham de 

escolher entre o naufrágio nas perigosas costas do nosso continente e o fado 

ainda mais cruel, de associarem-se a um inqualificável crime, restituindo a 

liberdade ao assassino e sujeitando-se a seguir viagem sob o seu mando, eles, 

dizemos, agora exultavam de prazer e, enquanto o elegante patacho, impelido 

por uma fresca brisa cortava as ondas em direção à perigosa barra do Rio 

Grande, alegres cânticos acompanhavam o rude trabalho. 

Para o marítimo sempre é doce o momento em que ao longo do 

horizonte, em enorme distância, vê desenhar-se a escura linha que indica a 

existência da terra. 

É sempre doce esse momento, porque depois de semanas e meses de 

privações, de estrênuo trabalho e de imensos perigos, afinal o esperam as 

delícias da terra firme; durante a viagem aumentou o seu pecúlio, e sequioso 

dos gozos que a terra lhe oferece, vem alegremente disposto a gastar em 

poucos dias o fruto de longo trabalho, de meses de sofrimento e privações. 

E mais razão ainda tinham os marinheiros do malfadado patacho inglês, 

para exultarem e saudarem a terra com cânticos alegres.  

 Já estava finda a incerteza, já não havia receios; o assassino seria 

entregue à justiça, o respectivo cônsul daria destino ao barco e à tripulação, e a 

senhora do capitão, podendo receber socorros da ciência, escaparia quiçá às 

garras da morte, visto haver melhorado com o tratamento do grumete. 

Ressoou, pois, um enérgico e sonoroso “hurrah” a bordo, quando o 

experimentado olhar do piloto português ao longe descobriu a alva linha de 

nossas praias, cujas areias luziam com o reflexo do sol. 
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Elisandro, taciturno e resoluto, enxergou a terra com olhar indiferente; já 

esperava a sua sorte, e não lhe opunha mais resistência. 

E agora divisa-se no horizonte a negra torre da atalaia69; ainda algumas 

horas e o óculo diferencia as casas na barra.  

Ei-los, pois, chegados ao porto; já se trocam sinais com as catraias, 

ressoam a bordo os comandos; fazem-se os preparativos para fundear. 

O grumete descera à câmara, onde comunica à Marília a feliz notícia da 

chegada. 

Esta empalideceu ainda mais; seu meigo olhar fixou-se com uma franca 

expressão de gratidão sobre o rosto do pobre menino, ao qual estendeu a mão, 

protestando-lhe os sentimentos que a animavam. 

– Obrigada, Guilherme!... falou ela com voz fraca e sumida; obrigada, 

pelos teus cuidados e pela notícia que me destes. O céu te recompensará, 

como a todos que salvaram o navio! Agora retira-te; o trabalho te chama, pois 

que breve se vai fundear.   

E Marília, luzindo-lhe nos negros olhos um fogo sinistro, com expressão 

de fervorosa devoção, tomou o crucifixo que estava à cabeceira da cama; 

abundantes lágrimas escaparam-se então em torrentes de seus olhos; seu 

peito arfava, e com movimento convulso apertava seus lábios sobre o sinal da 

Redenção. 

Marília orava;... deixemo-la, não interrompamos esse solene colóquio da 

criatura com seu criador.  

............................................................................................................................... 

Daí a pouco o patacho, tendo passado os perigosos bancos da barra 

sob a inteligente direção do seu novo piloto, largava o ferro no fundeadouro. 

                                                           
69 A torre de atalaia era utilizada no século XIX como uma forma de vigiar o território 
circundante. A torre citada pelo narrador situa-se na cidade de Rio Grande, na praia na Barra. 
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Os empregados aduaneiros e da praticagem, tendo sabido dos funestos 

sucessos, que haviam ocorrido a bordo desse navio que acabava de arribar, 

concorreram ao mesmo. 

Quem chamava mais atenção era o preso; todos o encaravam com 

horror e ele, com cínico sorriso, respondia desabridamente às perguntas e 

reprimendas do distinto oficial brasileiro que o interrogava. 

De repente se ouviu um grito de dor... 

Era o grumete, que tendo descido à câmara, dela voltava consternado: 

– Está morta a senhora!... bradava o menino... 

Penetraram na câmara; a bela Marília já não era mais que um inanimado 

cadáver... 

O leito estava inundado de sangue; as ligaduras que o assassino lhe 

pusera na noite do crime estavam no chão. 

Marília as arrancara da ferida; os mistérios daquela horrível noite, que 

passara ali na câmara, só com Elisandro, e que só ele e Deus os conhecem 

hoje, não a deixaram viver. 

O momento em que se enxergou a terra, que era de alegria para todos, 

foi para ela uma sentença de morte. 

Preferira seguir ao seu esposo à mansão eterna, ao peso de uma vida, 

que sempre deveria vergar sob recordações bem pungentes. 

– Antes morta que viver desonrada, dissera ela consigo... e já meio 

agonizante, suicidara-se arrancando as ligaduras da ferida, e dando assim livre 

curso ao sangue. 

Os seus crispados dedos ainda apertavam a imagem do Salvador sobre 

o peito; a tranquila e solene majestade da morte tornava ainda mais saliente a 

beleza do seu rosto. 

E Deus lhe perdoará sem dúvida o seu pecado... 
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Os seus pobres pais, as suas amigas de infância, chorarão lágrimas de 

eterna saudade à sua memória... 

Respeitosos todos se inclinaram quando o cadáver inanimado da pobre 

mulher foi conduzido para a terra. 

Só Elisandro se conservava frio e resoluto. 

Não o comovera a notícia da morte de sua vítima. 

É que o crime já o tornara insensível. 

Enquanto se dava a terra os restos mortais da bela jovem, que tão cedo 

sucumbira ao seu triste fadário, a justiça do país amparou-se do criminoso; 

carregado de ferros foi conduzido para a nossa cidade, onde jaz na masmorra 

à espera do seu castigo. 

E este não se fará esperar; a justiça inglesa é pronta; a sociedade deve 

ser vingada; deve haver uma expiação que valha o delito. 

............................................................................................................................... 

E à noite quando os prateados raios do astro de Diana se refletem nas 

águas da barra, por entre a branca espuma da rebentação das vagas, o 

marinheiro supersticioso julga distinguir um branco fantasma, que chorando, 

une os seus dolorosos gemidos ao estrondo das vagas, deixando flutuar soltos 

os seus longos e negros cabelos. 

– É a vítima de Elisandro, dizem os rudes marítimos e persignam-se. 

E nós, que não somos supersticiosos, nós, que conhecemos a eterna 

clemência de Deus, que sabemos que para Ele o crime é frequentemente a sua 

própria expiação, nós invocamos o seu Santo Nome e, recordando as vítimas 

imoladas ao furor do assassino, oramos: 

– Deus os tenha em sua Santa Glória e perdoe ao mísero criminoso. 
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FIM 

 

N. B. O suposto Elisandro de Moriby, processado nessa cidade pelo 

cônsul inglês, ao qual confessara chamar-se Ferdinando Petrina, foi mandado 

para a Inglaterra, aonde chegou depois de malograda tentativa de fuga, que fez 

a bordo do vapor “Brasil”, e no dia 30 de dezembro do ano findo (de 1862) foi 

executada a pena de morte, ostentando ele até ao último momento a coragem 

e sangue frio, que o caracterizavam. 

(Nota do Autor)   
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3. LAURA: TAMBÉM UM PERFIL DE MULHER 
 

 

I 

 

Sobre as águas transparentes de um pequeno lago debruçam-se 

graciosamente as grandes e opulentas folhas dessa vegetação aquática, que 

tão pitorescas formas ostentam. Por cima dela douram os primeiros raios de sol 

nascente, as coroas das palmeiras e, sobre a cristalina água, se balouçam 

indolentes as alvas flores do nenúfar. Os esplendores de nossa natureza 

tropical nunca se revelam com tanto brilho, como quando os douram os 

primeiros reflexos do sol e quando o sabiá, entoando os seus hinos matutinos, 

saúda o aparecimento do astro do dia. 

Montanhas cercam em alguma distância o lago do qual se elevam ao ar as 

brumas nebulosas, quais brancos fantasmas que abandonam o lugar de sua 

noturna lide à aproximação desse astro radiante, cujos primeiros raios já 

inundavam de luz os cimos dos montes. 

Nada é comparável às belezas de uma madrugada de verão em meio 

dessa opulenta natureza dos trópicos. 

Assim pensava também a donzela que, reclinada num tosco banco de 

pedra, conservava a vista presa a um pequeno lugar no meio do lago, onde 

começavam a espelhar-se os raios do sol com vivaz brilho. 

Não eram, porém, menos brilhantes esses grandes olhos negros e 

aveludados que pareciam pesquisar o segredo das águas. 

Era uma moça de 17 primaveras, uma dessas maravilhas de beleza, que 

subjugam à primeira vista. Opulentas madeixas de cabelo louro, com reflexos 

dourados, cercavam uma fronte de magnífica estrutura, quase majestosa 

demais para uma mulher, já que era digna de ornar a cabeça de um desses 

gigantes do pensamento, que abrangem com o estudo e com o saber os 

segredos do universo. Sob a magnífica fronte, ornada de louros cabelos, 
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faziam singular contraste os finos e corretos arcos de suas negras 

sobrancelhas. Negros eram também os longos e sedosos cílios, que como que 

velavam os seus grandes olhos pretos de úmido brilho. 

Era de singular efeito esse contraste entre os olhos e sobrancelhas negras 

e o cabelo quase ruivo dessa cabeça rutilante de mocidade e beleza, contraste 

que ainda realçava a alvura da cútis, que parecia jamais ter estado exposta ao 

sol dos trópicos. O delicado encarnado das faces põe em relevo a frescura 

dessa tez, sob a qual nas fontes se desenham em graciosa rede as azuladas 

veias. Um nariz de forma correta, uma boca de coral, que deixa entrever dois 

fios de alvas pérolas, ainda aumenta o encanto dessa fisionomia. O queixo um 

pouco saliente indica força de vontade; um pescoço de cisne, a repousar sobre 

amplas espáduas ocultas nas dobras de um vestido afogado, corresponde às 

opulentas formas do busto. 

A donzela é de estatura mais que mediana, esbelta e graciosa; mãos 

pequenas e de aristocrática beleza, com longos, afilados e róseos dedos, um 

admirável ar de graça e elegância que a circundava tornava a jovem uma 

dessas aparições encantadoras que mais parecem um sonho de poeta do que 

uma realidade deste mundo, que tão raras vezes realiza as maravilhas do 

ideal. 

Há nessa donzela um je ne sais quoi de singular, uma elegância, não só no 

traje, mas de todo o seu ser, que infunde admiração. O homem vulgar recuaria 

quiçá ante essa imponente beleza, ante esse perfume severo de soberba 

virgindade, que parece exalar. 

Mas compreende-se também que para uma alma d’élite deve haver 

irresistíveis encantos na negra profundeza desse olhar tão altivo, mas tão 

saturado de oculto ardor. 

Deve ser grata tarefa para o homem superior dominar aquela altivez, 

subjugar pela paixão essa – passem-nos a expressão – virgindade feroz e abrir 

ignotos horizontes de inefáveis gozos a essa alma ainda não tangida pela 

flama do amor. 
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É uma individualidade singular... Talvez uma beleza sem igual, talvez 

também um desses demônios feminis que nascem para fazer enlouquecer os 

homens, em todo caso, porém uma elegante filha da riqueza, para a qual o luxo 

é instinto e que jamais aprendeu a renunciar ao menor desejo, ao mais 

insignificante capricho. 

Tudo isso é quiçá certo, tratando-se de D. Laura, a bela e festejada filha do 

rico visconde X, que, quando passa pelos salões da melhor sociedade 

fluminense com porte de rainha e com altiva fronte aureolada da dupla coroa 

da beleza e do ouro, revela tão soberba confiança em si, que os céticos leões 

de nossa atualidade, ao encontrarem o seu olhar, abaixam os olhos e coram 

como tímidos mancebos. 

E de fato tinha D. Laura tal confiança em si, que, como os velhos 

noruegueses, teria sem hesitar respondido: Creio em mim, a quem indagasse 

de suas crenças. Seu pai, viúvo desde o nascimento de Laura, nunca lhe 

negara um pedido e sua extrema condescendência tornara a donzela 

caprichosa, como só podem sê-los os felizes da terra. Cercada de lisonja e 

adulação, convencida de sua superioridade, embalada pela certeza de ser 

contada entre as mais privilegiadas pela formosura, pelo nascimento, pela 

fortuna, criara-se ela de fato para ser a rainha dos salões. Nunca conhecera a 

miséria, trabalhos, faltas de qualquer natureza; colocada no cimo do edifício 

social, perpassava por sobre a realidade da vida como a águia se balouça no 

azul do éter. 

A vida parecia-lhe uma cena joco-séria, que desempenhava com a 

soberana e negligente virtuosidade com que debutava no teclado do seu piano 

de Erard uma dessas cintilantes músicas que repercutem em nossos salões. 

E, entretanto, possuíra essa donzela primitivamente uma nobre alma, cheia 

de delicadeza, ternura e virginal altivez, um coração abundante de sentimentos 

profundos, de sensibilidade esquisita, de tesouros de amor. 

Agora mesmo, havia nela ainda germens que a um tempo a habitavam a 

desempenhar um papel de heroína ou a transformar para um esposo amado o 

árido deserto da vida num céu de inefáveis gozos. Havia para ela horas de 
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doces e entusiásticos sonhos; outras de melancólico cismar, em que a primitiva 

pureza e elementar força de sua alma se abriam caminho por entre os 

fantasmas de seu desmarcado orgulho. Em tais momentos, sentia Laura tão 

deserto o seu coração, que lhe parecia dever abrir saudosa os braços ao 

mundo e aos seus semelhantes, que, aliás, se julgava habilitada ou mesmo 

obrigada a desprezar. 

E a seu triste fadário que estes raros momentos sempre deviam retroceder 

ante os assomos da soberba, fruto de sua educação e singular posição na 

sociedade. E esse orgulho, seus lisonjeiros o dominavam de heroísmo, quando 

de fato não passava de fofa vaidade. 

Tais caracteres são menos raros em nossa sociedade, do que talvez se 

julgue à primeira vista. Eles são o produto natural de uma época que prefere a 

aparência à realidade, o barro dourado ao metal não polido e – sobretudo – 

não cunhado... Em nosso tempo e em nossa sociedade, oculta-se a falta 

absoluta de ideais e de princípios sob as múltiplas e amplas dobras do manto 

carnavalesco da frase. 

Os ianques falam na onipotência do Rei Dólar; por nossa vez poderíamos 

falar e talvez com ainda maior razão na onipotência da rainha frase. 

A frase, que tudo domina nesta atualidade, também estende o seu império 

à educação feminil e os resultados desse desvio do antigo sistema de 

educação estão patentes. Os nossos pais educavam mães de família, nós 

educamos leoas de salão. É contristador ver-se como todas as classes se 

empenham em transformar as suas filhas em damas. E onde fica a dona de 

casa, a mãe de família? Oh! sim, é realmente tempo de acabar-se com o abuso 

da educação superficial e do piano, que hoje fere os ouvidos do transeunte em 

todas as casas. É tempo de ensinarmos a nossas filhas o valor dos minutos 

que voam e do trabalho que nobilita; é tempo de lhes fazer compreender que a 

verdadeira missão da mulher não é no baile, no concerto, no teatro, mas no lar 

doméstico. Ensinemo-las a pensar, a clara e logicamente pensar, ainda que 

seja só um quarto de hora por dia; tratemos de desenvolver nelas a nobre 

emulação de serem mais alguma coisa do que figurinos da moda, livremo-las 

da frase, do desejo de brilhar nos salões; demos-lhe em dote, em vez dessa 
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tintura superficial de instrução, que se resume em dizerem quatro frases banais 

em francês, pensar lógico, sã razão, sobriedade, amor ao trabalho e espírito 

econômico, e afinal conseguiremos ter uma geração de mães próprias a nos 

darem rapazes aptos para serem algum dia homens normais, que possam 

livrar-nos da tirania da frase e fazer com que o Rio de Janeiro não seja mais o 

Paraíso de quanta cocotte emérita que queira deixar Paris para fazer fortuna à 

custa dos tolos e perverter os nossos costumes. 

Ora, é verdade que D. Laura não acharia a nossa filípica senão aplicação 

parcial, porque ela pertencia pelo nascimento e pela riqueza aos felizes, que 

ignoram as misérias da vida, alimentando-se somente de néctar e ambrosia. 

Não obstante porém, é inegável que o Visconde X., que, segundo diziam, tinha 

ganho milhares de contos de réis com suas especulações mercantis, teria 

melhor curado da felicidade de sua filha, se, em vez de educá-la para Diva, lhe 

tivesse dado as prendas de uma boa dona de casa.  

O ócio, o luxo ainda nunca fizeram boa obra sobre alma juvenil. 

A jovem beldade tinha hoje uma de suas horas de reflexão e cisma; havia 

alguns dias que começara a sua vilegiatura no luxuoso palacete que o visconde 

possuía nos arrabaldes de Petrópolis. 

Os fundos da quinta davam sobre o pequeno mato que nesse pitoresco 

lugar escondia às profanas vistas o formoso lago em cuja margem a 

encontramos. Uma fantasia das suas fez com que se levantasse antes de 

clarear o dia e, habituada a satisfazer todos os seus caprichos e a pular, como 

semiemancipada que era, muitas barreiras da conveniência e da etiqueta, 

cedeu ao desejo de visitar o lago ao romper da aurora. 

A solidão, o balsâmico ar da manhã, o gorjeio dos pássaros 

impressionaram-na e ela abandonou-se a uma de suas rêveries70. 

Reclinada sobre o tosco banco de pedra contemplava o lago e talvez nunca 

mais celestial beleza iluminara o seu rosto do que no momento em que, 

levantando a vista daquele ponto luminoso no centro das águas, disse com sua 

                                                           
70 Palavra em francês com sentido de ilusões. 
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melodiosa voz: “Um raio de luz a brincar sobre um oculto abismo... dizem que a 

felicidade é assim...”. 

Daí, porém, como que envergonhada por haver cedido a um movimento 

sentimental, franziu levemente as sobrancelhas e um sorriso irônico apontou 

nos lábios: “Qual... a felicidade é o que nós queremos que ela seja!”  

 Não obstante, porém, tornou a engolfar-se em seus sonhos. De novo, 

fixou-se o seu olhar no ponto luminoso no meio das águas e ela murmurou: “É 

singular... Aquela água me atrai... parece dizer-me: vem!” 

Correu-lhe um leve calafrio pelo corpo e com um rápido e contrariado 

movimento conchegou aos ombros a elegante beduína, levantando-se como 

quem ia retirar-se. Mas assim não fez. Com um movimento de despeito, calcou 

o chão com um dos seus mimosos pezinhos, calçado de elegante botina e 

proferindo estas como que iradas palavras: “Que tolices são estas!”, tornou a 

tomar o seu lugar no banco. 

Laura não adivinhara que seu fado se acercava dela... 

Mas, quando mesmo o houvesse adivinhado, orgulhosa, como era, não 

fugiria dele; antes o esperaria a pé firme. 

Há caracteres assim...   
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II 

 

Enquanto Laura sonhava embebida na contemplação do lago, 

aproximavam-se do lugar dois homens que, vindo da cidade, também 

procuravam aquele romântico sítio. 

Os dois iam sustentando animado diálogo, e do modo por que se tratavam, 

depreendia-se que eram antigos amigos. Ambos eram da mesma idade, 

contando cerca de 35 anos, mas o seu exterior diferia muito. 

Um deles, embora trajasse com decência, mostrava que escassos lhe eram 

os meios de vida. Alto, magro, trigueiro e com princípio muito pronunciado de 

calvície, cobriam os seus olhos, fadigados por incessante trabalho, os azulados 

vidros de uns óculos de arame. Sua elevada estatura já começava a curvar-se, 

e tudo nele indicava o empregado público que passa a vida junto da mesa da 

repartição. 

E de fato, João de Aguiar, que pela morte de seu pai fora outrora forçado a 

interromper os seus estudos em São Paulo, quando já havia completado o 

segundo ano, era empregado de secretaria e empregado sem padrinhos e sem 

proteção, que sofria preterição sobre preterição, não obstante a sua dedicação 

ao serviço público. Nossa terra é assim: quem não tem padrinho, morre pagão. 

Tinha João de Aguiar outro imenso defeito, era modesto, não sabia fazer-se 

valer. Atualmente tinha vindo a Petrópolis no gozo de uma licença de 15 dias 

que pedira, a primeira em sua vida, por conselho do seu médico. 

 Aí encontrara o seu amigo Artur Moreira, que tinha sido seu 

contemporâneo e companheiro de casa em São Paulo. Os amigos tornaram-se 

nos primeiros dias de novo inseparáveis e, admiradores entusiásticos da 

natureza, percorriam sem descanso os pitorescos arrabaldes da residência de 

verão. 

Artur Moreira, embora da mesma idade de João de Aguiar, formava o mais 

completo contraste. Bastos cabelos pretos, anelados por natureza, cercavam-
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lhe a larga e morena fronte. Seus grandes e negros olhos de singular brilho, 

quase à flor do rosto, pareciam falar; uma bem cuidada barba, cor de azeviche, 

moldurava-lhe o rosto e o sedoso bigode sombreava uma boca que se 

distinguia por conter certa expressão sarcástica. Era alto, de formas vigorosas, 

radiante de força e saúde, a realização do antigo mens sana in corpore sano. 

Era um verdadeiro tipo de beleza masculina, um desses homens que só 

raras vezes encontram resistência, quando seriamente curam de uma 

conquista. Acrescia a tudo isto um ar de soberana elegância, não só nos trajes 

como em todo o seu ser, e aquela liberdade de movimentos que caracteriza o 

homem habituado à boa sociedade e cônscio de seu valor. 

Via-se que Artur Moreira tinha vivido libando na taça de todos os prazeres; 

mas não estava gasto e não tinha aquele haut gout des petits crevés71 que hoje 

abundam em nossa sociedade, tão inclinada a copiar todos os lados maus da 

vida parisiense, todavia sem o espírito que lhe é peculiar. 

– Com que então, disse João de Aguiar, continuando a conversar, estás 

realmente resolvido a abandonar nossa bela pátria e gozar na Europa da 

opulência que herdaste? 

– É real, e nem sequer pretendo mais voltar. 

– Infeliz pátria! 

– Podes escarnecer com franqueza. Mas o fato é que seriamente pretendo 

sair do Brasil para ir morrer no velho mundo. 

– Pobre Brasil! Como é que dizia Cipião, o africano? Ah, sim: Ne ossa mea 

quidem habeas, ingrata patria! 72 

– És sempre o mesmo Mefisto! Os ditos agudos te brotam dos lábios, como 

se não estivesses há 15 anos a enferrujar a inteligência numa secretaria. 

                                                           
71 A expressão francesa "haut gout des petits crevés" refere-se à moda francesa típica do 
século XIX, significando, literalmente, o "bom gosto dos rapazes elegantes", chamados também 
de "cocottes". 
72 A expressão em latim cujo significado é "Minha pátria ingrata não terá meus ossos", frase 
que teria sido escrita no túmulo do estadista romano Cipião Africano (236 a.C. – 183 a. C.).  
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– Qual pedra que rola não cria limo, dizia Simão de Nantua73, e o meu 

espírito, rolando de memorial para ofício, de ofício para memorial, também se 

conserva limpo e brilhante como uma lâmina de aço. A poeira da secretaria faz 

mal ao meu peito, mas não pode sufocar o meu humor. Realmente, porém, não 

entendo o que tão profundo desgosto te pode inspirar. 

– E, entretanto, é bem simples. Sabes que quando tive também de 

abandonar os estudos por falta de meios, atirei-me à vida pública. 

Transbordava minha alma de nobre entusiasmo. Aliei-me à brilhante plêiade 

que então erguia o estandarte da pura e histórica democracia. Eu lhe levava o 

concurso de minha inteligência e o ardor de minhas convicções; mas era pobre, 

não tinha sequer um pergaminho, que é o passe-partout74 em nossa terra, nem 

dispunha de altas proteções. Receberam-me com frieza. Prestei meus serviços 

na imprensa com toda a dedicação e fiz papel menos mal, disso tenho 

consciência. Mas o partido deixou morrer de inanição o jornal e, pretendendo 

eu um lugar na Assembleia Provincial, entrei em competência com um sobrinho 

de Ministro, criatura incapaz de ligar duas ideias e que não obstante me foi 

preferida. Tentei advogar com provisão, mas era pobre e não era charlatão: 

não obtive clientela. Talvez tivesse pedido um emprego amanuense em 

qualquer repartição e seria hoje teu colega, se não tivesse sobrevindo a guerra 

do Paraguai. Tornei-me soldado. Fiz a campanha toda, conquistei em combate 

o posto de tenente, mas nele fiquei porque, sendo assistente de quartel-mestre, 

não quis entrar em conluio com um fornecedor altamente protegido. Todos 

tiveram acesso, mercês honoríficas, elogios em ordem do dia, só eu fui sempre 

esquecido. 

– É natural... Um oficial que não sabe respeitar as conveniências de um 

fornecedor é criatura perigosa... 

– Pois bem, finda a guerra, concorri para obter um tabelionato; ainda fui 

infeliz, sem dúvida porque as constantes injustiças já me haviam irritado o 

sistema nervoso e não fazia segredo de meus sentimentos. 

                                                           
73 Personagem do romance Simon de Nantua publicado em 1818 pelo escritor francês Laurent 
Pierre de Jussieu (1792-1866).  
74 A expressão em francês remete à ideia de chave-mestra. 
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– Isto é, bramavas contra o governo, contra o partido, contra todos enfim. E 

querias um emprego... 

– Que não obtive. Vivi escrevendo folhetins, que eram mal pagos, até o dia 

em que a inesperada morte de meu tio atirou-me aos braços uma riqueza 

acumulada em longos anos de trabalho. 

– Abençoado tio! 

– Não tanto assim, amigo. Houvesse ele adivinhado que um ataque 

cerebral tão depressa o levaria desta para melhor, teria feito testamento, 

legando seus bens a todas as possíveis e impossíveis instituições pias de 

Portugal e do Brasil, somente para não deixar cair os milhões acumulados 

outrora no comércio de africanos e depois na usura nas mãos deste sobrinho, 

que considerava um verdadeiro estroina. 

– Nem por isso és tão ruim. 

– Obrigado pelo elogio. Mas meu tio nunca perdoou a meu pai, homem 

pobre, a veleidade de querer possuir um filho doutor, e o que soube da vida 

que levei depois da morte do meu excelente progenitor, também não era 

próprio a agradar a um vinagre de sua ordem. Jornalista, político, oficial de 

voluntários, tudo isso era para o pobre velho sinônimo de dissipador, impostor, 

caloteiro. 

 – Mas, enfim, o velho teve o bom senso de morrer de um ataque 

apoplético, sem deixar testamento. 

– E eu achei-me da noite para o dia de posse de uma fortuna de rei, muito 

maior do que calculavam os íntimos do velho. 

– E por isso queres abandonar a pátria, onde agora te esperam todas as 

delícias de uma existência opulenta e independente? 

– Esqueces que estou de posse dessa fortuna há três anos e que esse 

lapso de tempo foi suficiente para enojar-me profundamente desta sociedade 

que nos cerca. Enquanto pobre era simplesmente descrente; rico hoje, sou 

cético, tantas são as misérias que encontrei em meu caminho. 
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– É singular! 

– Não tanto como pensas. Mal espalhara-se a nova de minha inesperada 

fortuna e imediatamente me vi cercado da solicitude daqueles que outrora tudo 

me haviam negado. Ofereceram-me imediatamente a deputação geral, 

condecorações, títulos, enfim todas essas bugigangas com que costumam 

seduzir os tolos. Recusei naturalmente tudo e vinguei-me pelo mais solene 

desprezo dessa sociedade que outrora me fizera precito, porque era pobre. 

Livre de cuidados materiais, estudei o nosso mundo social e político. Ah, meu 

velho, que tristes frutos colhi desse estudo. Não vejo senão a dissolução de 

costumes, a mercancia, o interesse pessoal, o domínio da frase. Os ouropéis 

da declamação mal podem ocultar a hedionda e purulenta chaga de nossa 

sociedade, tão jovem ainda e já tão decrépita. Apossou-se do meu espírito um 

profundo desprezo pelos homens e pelas coisas do país e eu diria que fatal me 

foi a minha riqueza, arrancando-me as últimas ilusões, se a mesma não me 

oferecesse os meios de fugir dessa atmosfera de sórdidas lutas do interesse 

pessoal e de declamações que só servem para ocultar a miséria dos oradores. 

– És desapiedado e injusto para com muitos. 

– Assim dizes, porque não conheces como eu, não te viste repelido hoje, 

acariciado amanhã, só porque mudaste de posição e de fortuna. Não 

penetraste comigo nas salas da orgia, onde nos braços de ignóbeis heteras do 

Alcazar se revolviam esses tribunos que no dia seguinte enchiam na câmara a 

boca de honra, dignidade e catonismo! Não vistes, como eu, esses filhos de 

poderosos mercadejarem, por entre a fumaça de um charuto de Havana, o 

espumar do champanha e as fingidas carícias das astutas francesas, as 

concessões feitas pelos pais aos adversários políticos; não viste... mas basta; 

só de lembrar-me, ferve-me o sangue nas veias. Infeliz pátria, tão ingrata para 

os teus filhos bons, tão pródiga para aqueles que te mancham o brilho, 

corrompem a tua sociedade e te estragam o futuro, que vastíssimo te 

aguardava! 

– Diz o que quiseres... ainda és idealista! 
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– Antes o fora, que ainda poderia ser feliz na terra do Cruzeiro. Mas não; 

alma desenganada e espírito positivo, estou curado dos românticos sonhos de 

idealismo e de patriotismo. Estou hoje convertido ao culto da deusa ironia. 

Doce ironia, só tu és a verdadeira liberdade! Me libertaste da mania de ser 

“contemporâneo ilustre”, da escravidão dos partidos, do respeito votado à 

declamação, da admiração prestada a supostos grandes homens, das 

mistificações da política, da... 

– Basta, basta, conheço as teorias de Proudhon... 

– Tens razão, Proudhon e a experiência me converteram à religião da 

ironia. 

– Ora, qual; é realmente singular, quão incríveis esforços fazem os 

homens, para iludirem-se a si mesmos. Tu, por exemplo, velho idealista e 

moderno milionário, que tens que ver com Proudhon e a ironia? És hoje ainda 

tão romântico e hiperidealista, como nos nossos verdes anos acadêmicos, 

quando o povo e a liberdade eram nossos ideais. 

– Não digas asneiras, meu velho. 

– Asneiras?! Não é mais que a verdade séria e nua, que não te agrada, 

porque em geral não causa agradável sabor ao paladar dos homens. Não 

obstante, porém, és e serás sempre um daqueles em cuja retina o mundo não 

se reflete como é, mas como devia ser, segundo o pensamento dos senhores 

ideólogos. Aposto que ainda fazes versos... 

– Versos!... Nem mais epigramas rimados... senão, não te pouparia algum 

neste momento. 

– Bom, nada de esquentar-nos, meu rapaz. Só quis dizer que, não obstante 

todas as tuas tristes experiências e esse sortimento de ironia de que fazes 

ostentação, és ainda homem próprio para deitares-te a perder, em ocasião 

dada, por qualquer veleidade romântica. 

– Muito obrigado; não o farei jamais e principalmente para não te dar o 

prazer de veres confirmado teu juízo. Mas vamos; dobrando esse tufo de 

bambus, avistaremos o lago que é a maior preciosidade destas regiões. 
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III 

 

– Realmente, disse João de Aguiar, é uma linda paisagem... 

E tinha razão: o pequeno lago como que escondido em seu ninho de 

verdura, sombreado pelas graciosas formas das palmeiras e bambus, coberto 

de lindas plantas aquáticas, espelhando-se em suas cristalinas águas os 

rutilantes raios do sol, que já se erguera acima da muralha de montanhas, 

oferece um espetáculo de belíssimo efeito, uma scénerie que na Europa 

atrairia visitas de turistas dos quatro ângulos do mundo e que, entretanto, no 

nosso Brasil só é conhecida de um ou outro habitué de Petrópolis. 

João de Aguiar sorvia a longos tragos o ar da manhã e mergulhava com 

imenso prazer a vista nesses esplendores da natureza; mas, pertencendo à 

raça de homens que nunca dão largas ao entusiasmo, disse: 

– É realmente linda! 

– Linda?! - exclamou Artur - Linda, dizes? É uma maravilha de beleza, uma 

maravilha inexcedível que antes parece sonho do que realidade... 

– Ora vamos, nem tanto nem tão pouco, meu amigo. Já vi em São Paulo 

coisa mais bonita... 

– Impossível! É a suprema perfeição; o ideal da beleza... 

– Sim, sim, não há dúvida, contudo... 

– Ora pelas almas... É absolutamente impossível que jamais visse tanta e 

inexcedível perfeição reunida... 

João de Aguiar voltou-se admirado para o amigo, em cujo tom achara uma 

expressão tão singular. 

– Que tens?, quis perguntar; engoliu, porém as palavras, encrespando-lhe 

os lábios um sorriso sarcástico e murmurou em voz baixa: 
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– Ah!... Eis o grande caso... E é este sujeitinho que quer falar de Proudhon 

e da deusa ironia!... Mas a moça é realmente bela... Singularmente bela, 

originalíssima... Mas que é isto? Parece que esse louco quer tomá-la de 

assalto? 

Disse-o e acercou-se do banco de pedra parando a alguma distância, para 

esperar o êxito da cena que ia passar-se à sua vista. 

Artur, impelido por um daqueles sentimentos repentinos, que 

imprevistamente assaltam o homem com a irresistível força do destino, dirigira-

se para o lugar em que estava a donzela, depois de tê-la contemplado com 

sempre crescente admiração, enquanto o amigo examinava a paisagem. 

Não escapara a perspicácia feminil de Laura à admiração que sua beleza 

inspirara ao desconhecido. Habituada, porém, a ser admirada, não ligara 

importância ao fato. Quando viu que o forasteiro se dirigia para o banco em que 

estava sentada, fez menção de levantar-se. Depois, porém, deixou ficar-se e 

quando Artur, a dois passos de distância do banco, cumprimentou-a com uma 

profunda reverência, fixaram-se nele os seus grandes olhos com uma 

expressão de fria reserva e orgulhosa estranheza. 

Mas nos olhos de Artur encontrou uma oculta chama, um je ne sais quoi de 

singular, que a um tempo a assustava e ofendia, mas também a atraía e como 

que dominava.   

A donzela quis abaixar os olhos, mas só o conseguiu a custo e ao passo 

que um vivo encarnado cobria suas acetinadas faces, perpassou por sobre sua 

alma uma sensação misteriosa, a qual não podia definir...  

– Minha senhora, disse o audacioso moço no tom do mais profundo 

respeito. Peço perdão, ouso apresentar-me a V. Ex.ª por forma tão singular e 

pouco cerimoniosa. Chamo-me Artur Moreira; fui outrora jornalista, um pouco 

poeta e voluntário da pátria; hoje tenho pretensões a homem sério e 

comportado. Sou também (se isto pode interessar a V. Ex.ª) possuidor de 

alguns milhares de contos de réis. 
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Um movimento dos lábios deu a Laura uma expressão de escárnio como 

se quisesse dizer: “E que tenho eu com isto?”. Entretanto nada disse, 

limitando-se a fulminar o moço com um novo olhar de esmagadora estranheza. 

Mas ele não recuou e voltou de novo à carga: 

– Minha senhora, respeitosamente, suplico a V. Ex.ª se digne dizer-me o 

seu nome. Peço-o com todo o respeito.  

Laura fez com a cabeça um breve e imperioso sinal negativo. Ao mesmo 

tempo, esforçava-se por achar cômica e divertida a singularíssima aventura em 

que se via metida. Vão esforço... havia na voz do moço um timbre singular que 

fazia vibrar as fibras do seu coração. 

– Peço-o com todo o respeito! – repetiu ele. 

– Chamo-me D. Laura, senhor. E sou filha do Visconde X., disse ela com 

voz breve e incisiva. 

– Laura?, contestou Artur com um sorriso, que por muitas mulheres já fora 

qualificado de irresistível. – Laura? O poético nome, imortalizado por Petrarca, 

não podia achar mais bela aplicação. 

A jovem não pôde deixar de sorrir, ou bem por achar singularíssima a 

situação ou porque realmente a impressionara o entusiasmo do moço. 

Esse sorriso que se deslizando sobre os seus lábios descobrira uma fileira 

de pérolas, animou Artur, que, com súbita resolução, dando a sua voz um 

timbre de profundo respeito, lhe disse: 

– Não sei se eu ou se outrem o disse algures: quando os deuses abrem as 

portas do céu devemos nele penetrar antes que as tornem a fechar; o momento 

que foge é frequentemente irreparável. Pois, com o coração nas mãos, 

pergunto-vos: D. Laura, quereis ser a esposa de Artur Moreira? 

Laura tornou-se horrivelmente pálida, como se de repente ante ela 

houvesse surgido um venenoso áspide. Depois ergueu-se, levantou o 

capuchão de sua beduína, que apertou sobre o peito e com a bela cabeça alta, 
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qual deusa ofendida, passou na frente do audacioso, deixando cair da ponta 

dos lábios as esmagadoras palavras: 

– O senhor, senão é algum egresso do hospício, é o mais fátuo de todos os 

tolos! 

João de Aguiar estava-se preparando para soltar uma homérica 

gargalhada. Mas quando olhou para o amigo e viu como seguia com a vista a 

donzela que rapidamente caminhava, reprimiu a risada. 

Artur Moreira estava pálido de emoção e com as sobrancelhas contraídas, 

passava a mão pela barba. 

O amigo limitou-se a dizer-lhe: 

– Meu rapaz! Decididamente não nasceste para desempenhar papel de 

romano. Há pouco me parecias uma má paródia de Cipião e agora és um 

verdadeiro César às avessas: Veni, vidi, victus sum! 

– Tens razão: fui vencido. Mas atenta bem no que vou dizer-te. Essa 

orgulhosa Laura será minha mulher ou eu... Mas basta: vamos por aqui; o 

caminho é pior, mas sem comparação mais curto, e eu desejo chegar à cidade 

para indagar dela! 

Os amigos retiraram-se a passo apressado e sem mais trocar palavras; tal 

era a pressa de Artur. 

............................................................................................................................... 

 

 D. Laura chegara aos fundos da quinta do seu pai; mas, logo que nesta 

penetrara, moderou o passo. 

Sentia-se singularmente perturbada; tinha a respiração presa no peito e o 

coração lhe batia com violência. 

Nunca conhecera semelhante estado; tinha ao mesmo tempo vontade de 

rir e de chorar. 
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Na alameda de palmeiras que conduzia do fundo da quinta ao palacete, 

parou ela, ficando imersa em profundo cismar. 

Depois murmurou: 

– Que foi isto?... como pôde um homem ousar ofender-me por tal forma?... 

E não obstante... 

Esse “não obstante” foi uma daquelas manifestações do mais recôndito 

pensamento, que às vezes irrompem do coração, vencendo todos os 

obstáculos que possa opor a razão. 

E, proferindo essa palavra, sentiu Laura ao mesmo tempo o imperioso 

desejo de voltar sobre os seus passos, para seguir com a vista o moço que se 

afastava. 

Mas o seu orgulho revoltou-se contra a fraqueza de seu coração, e ela 

continuou o seu caminho para a casa. Quem a observasse, porém, veria que o 

seu passo não era elástico, como de costume; ela caminhava a custo, 

afastando-se contre coeur do lugar em que recebera aquela proposição, que 

julgara ofensiva, e a lembrança da qual, entretanto, apressava-lhe as 

pulsações do coração. 

 Depois de mais alguns passos tornou a parar, e seus lábios diziam de 

novo como maquinalmente... “E não obstante...” 

Com um movimento de impaciência, ergueu a altiva cabeça, e sacudindo 

as longas madeixas de seu louro cabelo, como para livrar-se de um pesadelo, 

encaminhou-se rapidamente para o palacete. 

Entrando na varanda, cuja porta de vidro dava sobre a quinta, aí encontrou 

sua velha tia, que lhe fazia vezes de mãe, e que a acompanhava em sua 

vilegiatura, da qual o pai só partilhava nos domingos e dias santos, em que 

vinha da corte repousar, ao lado da filha, das fadigas da semana. 

A tia, incomodada com a excentricidade desse passeio matutino, esperava 

Laura, resolvida a usar de sua autoridade. 

Mas, quando encarou com ela, exclamou: 
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– Meu Deus, Laura, estás doente? Vejo-te tão agitada, tão pálida... 

– Não é nada, minha tia. Caminhei muito a pé e sinto-me um pouco 

fatigada... 

– Mas, minha filha, que nova extravagância é esta? Não estás acostumada 

a caminhadas forçadas... E depois sozinha... podes encontrar algum 

malcriado... há tanta gente ruim no mundo... 

Um pálido sorriso deslizou-se pelos lábios da donzela: 

– Não tenha medo, titia, ainda nunca encontrei quem me desrespeitasse. 

Dizendo-o, virou-se e ocupou-se aparentemente com uma arara que lhe 

pertencia, para ocultar o vivo rubor que lhe subira ao rosto. 

............................................................................................................................... 

 

Laura esteve preocupada durante todo o dia e mais que de costume 

procurou a solidão. 

A noite passou inquieta: em todos os seus sonhos, surgia-lhe a figura do 

audaz moço que a ofendera, mas ela não lhe queria mal... Antes, pelo 

contrário, havia-lhe perdoado tudo... no sonho, já se sabe. 
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IV 

 

Haviam passado oito dias depois da singular aventura de Laura. 

A donzela conservava dela indelével recordação e, à medida que iam 

correndo os dias, mais vivas tornavam-se as impressões favoráveis que 

recebera e mais se apagava a lembrança do que tinha havido de brusco e 

estranho no procedimento de Artur. 

Recordando o seu olhar, o acento de sua voz, sua atitude grave, 

compreendeu Laura que não podia tratar-se de uma caçoada de mau gosto. 

Houvera, com efeito, ofensa aos estilos e usos sociais, mas Artur parecia 

realmente um homem extraordinário, um desses seres privilegiados, que 

impunemente pulam por cima das barreiras da conveniência e da etiqueta. 

E se assim fosse, se Artur realmente houvesse obedecido à inspiração do 

momento, a uma dessas paixões violentas que irrompem do coração humano 

quase instantaneamente, não fora Laura injusta com o moço? 

Não era ela própria uma dessas naturezas que muitas vezes não contam 

com as regras de conveniência social e não foi a situação em que Artur Moreira 

a achara, já por si, uma falta contra essas regras? 

 Laura, a orgulhosa donzela, era a mais própria para compreender esse 

estranho arrojo de um homem que cede aos impulsos do coração, calcando 

preceitos da etiqueta. 

Não havia ainda passado quatro dias e a deusa ofendida amava o seu 

ofensor... 

Ela própria inventava razões que justificavam o seu procedimento, discutia-

as e chegava sempre à conclusão: – E, não obstante, ainda homem algum me 

impressionou como ele. Amo-o, não há dúvida!  

E assim era. 
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Natureza excepcional, era Laura própria para compreender o arrojo de 

Artur. 

Houvesse ele procedido por cálculo, não acertaria melhor. 

Mas não houve cálculo; Artur cedeu apenas a uma daquelas impressões 

rápidas e violentas que decidem da sorte do indivíduo. 

O fato é que Laura o amava. Já no terceiro dia depois do encontro, na 

região do lago, mandara ela por uma escrava de sua confiança indagar do 

moço. 

Soube que partira para a corte no dia seguinte. 

O viver da moça transformou-se; de sua fisionomia havia desaparecido 

aquele ar orgulhoso e sarcástico que tão temido era pelos fátuos. No fundo de 

seus negros olhos, lia-se uma inefável doçura, de todo o seu ser respirava esse 

ar de felicidade, peculiar àqueles cujo coração acorda sob a mágica pressão do 

amor. 

Laura, a soberba rainha dos salões, amava, e amava um desconhecido, 

um homem que a ofendera com o seu estranho procedimento. 

Singulares mistérios do coração. 

Onde ficara o orgulho, onde o desprezo com que Laura ontem encarava os 

homens? 

Ei-la agora a fazer ardentes votos por tornar a ver aquele a quem jogara 

sangrento sarcasmo... 

Mas Artur não voltara a Petrópolis. 

Na noite que seguiu ao matutino passeio, despediu-se do amigo e, na outra 

manhã, partiu para a corte. 

João de Aguiar tentou em vão dissuadi-lo do seu propósito. 

Artur respondia com toda a calma uma só palavra: 
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– Há de ser minha mulher, ainda que tenha de conquistá-la com sacrifício 

de minha vida. 

E tal era a sua resolução. 

Se a beleza da moça o fascinara, ferira-o de morte o imenso orgulho das 

últimas palavras que ela lhe dissera. A tempestade que convulsionava o seu 

peito era uma mistura singular de louco amor e de reconcentrada raiva. 

Tivesse ele adivinhado o verdadeiro estado do coração de Laura naqueles 

momentos, teria voado aos seus pés, obtido o seu perdão e o cego deus do 

amor teria abençoado a sua união. 

Mas as criaturas humanas habent fata sua75; Artur julgou a soberba 

donzela pelas suas últimas palavras e resolveu conquistá-la por todos os 

meios. Fora difícil dizer o que mais o inspirava: se a violenta paixão que 

concebera pelos raros encantos dessa peregrina beleza, se o indômito anelo 

de ver humilhado aquele orgulho que moralmente o esmagara. 

 Infelizmente para ele e para Laura, simplificou-se muito a sua tarefa em 

vista de circunstâncias especiais que soube logo ao chegar à corte. 

 Se assim não houvesse sido, Artur teria voltado à Petrópolis, teria 

procurado nova entrevista com Laura e afinal os dois amantes se teriam 

entendido. 

Não o quis a sorte. 

Quando Artur desembarcava da barca Ferry, a primeira notícia que 

recebeu foi a do imenso desastre financeiro que acabava de arrastar à queda 

três bancos e punha em risco uma grande parte das mais fortes casas 

comerciais. 

Artur dirigiu-se à Praça do Comércio a fim de saber das particularidades do 

fato. Entre as fortes casas comerciais que estavam em iminente risco, contava-

se a do pai de Laura, que, amigo íntimo de um dos banqueiros, confiara-lhe 

importantes somas, tentando salvá-lo do cataclismo que agora ameaçava 
                                                           
75

 Expressão latina com sentido de “agir por conta própria”. 
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sorver também a sua fortuna e, o que é mais, o seu renome de negociante 

honrado, porque grande parte do dinheiro com que acudira o banqueiro amigo 

não era propriedade sua. 

À hora em que Artur ouvia essas tristes novas, que, entretanto, lhe 

causavam visível contentamento, estava o pai de Laura encerrado em seu 

gabinete particular. No grande escritório reinava a calmaria que soe preceder 

às tempestades. Os empregados da casa trabalhavam cabisbaixos e mal 

ousavam comunicar-se algumas observações. 

É o que sabiam que antes das três horas faria ponto essa antiga e 

respeitável casa, que para muitos dentre eles era o único arrimo. 

O velho visconde já não tentava mais evitar o golpe. 

Estava imerso em profunda tristeza, preocupado somente de dois 

pensamentos: Laura e aqueles que lhe haviam confiado as suas fortunas. 

Laura pobre e abandonada, ela, a filha do luxo, que jamais conhecera um 

desejo que não fosse imediatamente satisfeito... 

E as numerosas famílias que iam ficar reduzidas à miséria, graças à 

criminosa leviandade do seu procedimento... 

E o seu nome honrado que ia ser exposto ao escárnio e à irrisão pública... 

Oh! Isto era horrível... era uma dessas situações que tornam os mais fortes 

espíritos propensos ao suicídio... 

Bateram à porta. 

– Senhor Visconde, disse um caixeiro, aí tem um moço que deseja falar 

com V. Exª. 

– Não posso receber ninguém... 

– Perdão, senhor Visconde, disse a voz grave e simpática de Artur, que ao 

mesmo tempo afastava o caixeiro da porta e entrava no gabinete. – Perdão, 

senhor Visconde, preciso falar a V. Exª. e talvez seja o destino que agora aqui 

me trouxe. 
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– Senhor! Exclamou o pai de Laura. Essa ousadia... 

– É desculpável em vista do assunto que aqui me traz, interrompeu Artur 

ao vê-lo fechando a porta do gabinete e dando uma volta à chave. 

– Que significa esse procedimento? 

– É muito simples: vi a senhora D. Laura em Petrópolis, amo-a e venho 

pedir a sua mão à V. Exª. 

– Senhor, não o conheço... singular ousadia é a sua... 

– Chamo-me Artur Moreira; sou o moço que herdou há três anos a fortuna 

do comendador Moreira... 

– Ah! V. S.ª é o sobrinho do finado comendador Moreira?, disse o 

Visconde, sem poder ocultar um raio de esperança que cintilou em seus olhos. 

– Queira sentar-se. 

Artur sentou-se. 

– V. S.ª compreende que o assunto dessa sua proposição, por honrosa que 

seja, devia surpreender-me, mormente porque ignoro absolutamente como 

minha filha pensa sobre o fato. V. S.ª a conhece? 

– Vi-a uma vez; amo-a, porém, e jurei que seria minha esposa. 

– Mas senhor, um pai... 

– Previno à V. Exª. de que a senhora D. Laura recebeu a minha declaração 

com esmagador desprezo... 

– Mas então?... 

– Então espero que V. Exª., usando de sua autoridade paternal, me possa 

conceder a sua mão... 

– Obrigar minha filha?... Isto nunca! 

– Preferirá V. Exª. legar-lhe a miséria e... 

– Senhor!! 
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– Não se altere V. Exª. O estado de sua casa já não é segredo. A esta hora 

é V. Exª. na Praça do Comércio apontado como uma das vítimas da crise. 

Venho salvá-lo, Sr. Visconde. Posso dispor de mil contos de réis, que dentro de 

duas horas estarão em sua mão, se V. Exª. empenhar a sua palavra de 

cavalheiro que me concederá a mão de sua filha! 

............................................................................................................................... 

 

Meia hora depois saía Artur do gabinete do Visconde com a certeza de que 

Laura seria sua mulher. 

A necessidade subjugara o negociante: enjeitar mil contos de réis quando a 

bancarrota lhe batia à porta teria sido um ato de loucura. Sem dúvida tentaria a 

filha resistir, mas o amor que votava ao velho pai faria com que afinal cedesse. 

Artur Moreira vencera; mas quem o observasse ao sair da casa do 

visconde lhe notaria estranha preocupação. 

Com efeito: acabava de concluir um negócio, que cumulava os seus 

desejos, mas... o objeto comprado... 

Aí estava a dificuldade... 

Como encararia Laura, a orgulhosa Laura, essa transação comercial? 

É o que preocupava Artur... 

Mas enfim chegou à convicção de que o amor filial devia triunfar do orgulho 

de donzela. 

Contudo não lhe inspirava prazer a sua vitória; ele pressentia graves lutas 

no futuro. 

Não obstante recebia o visconde daí a duas horas as apólices, letras e 

cheques no valor de mil contos de réis e, na mesma tarde, partia para 

Petrópolis. 
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Não ia com o coração sossegado porque ele, melhor que ninguém, 

conhecia o indômito orgulho e o caráter enérgico da filha. 

............................................................................................................................... 

  

Laura recebera o pai com rara ternura. O amor que brotava em seu virginal 

coração a tornava boa para todos, duplamente amante para o seu velho pai. 

Pobre Laura! 

Daí a pouco recebia ela as confidências do visconde. 

Se um raio, saindo do céu anilado, caísse aos seus pés desferindo faíscas, 

Laura não poderia ficar mais atônita do que no momento em que seu pai lhe 

confessou, que, para salvar-se da bancarrota, da miséria, da desonra, 

concedera sua mão a um estranho... 

– Vendida!! Foi a primeira ideia que a donzela pode conceber. 

– E Artur? Foi a segunda que lhe assaltou a mente... 

– Mas quem, quem é que por tão estranha forma quis obter minha mão?! 

– Minha filha! Disse o velho com tom súplice... 

– Dizei-me ao menos o nome do meu futuro possuidor... 

– É Artur Moreira... O sobrinho do... , o visconde não acabou a frase. 

Sua filha vacilara, mortal palidez lhe cobriu o rosto e desfalecida caiu aos 

pés do pai. 

Acudiu a tia e em breve recuperou Laura os sentidos e a consciência de 

sua horrível situação. 

– Deixem-me... deixem-me uma hora..., disse e recolheu-se ao seu quarto 

de dormir. 

Durante duas horas só se ouviam soluços abafados, quer no quarto de 

Laura, quer na sala onde o pai curtia angústias sem nome. 
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A donzela, que duplamente sofria porque amava aquele que acabava de 

ferir de morte o seu orgulho, comprando-a, tinha o coração valente. 

Em duas horas de solidão, liquidou com os sonhos do seu passado e com 

as esperanças do seu futuro. De tudo triunfou o amor filial. As lágrimas do pai 

haviam vencido toda a resistência. 

Laura voltou à sala. 

O velho a recebeu cheio de receio: 

– Minha filha, perdoa ao teu pai... 

– Meu pai; a honra do visconde X. sairá dessa catástrofe tão ilesa, como as 

fortunas que foram confiadas às suas mãos. Podeis dizer ao Sr. Artur Moreira 

que Laura será sua mulher a troco dos mil contos de réis que ele vos confiou! 

 

............................................................................................................................... 

 

Quando o pai jubiloso se retirava, Laura caiu sobre o divã desfeita em 

pranto: 

– Vendida!... Vendida àquele a quem amava e que foi bastante baixo para 

comprar-me sem saber que possuía o meu amor! Oh! Isto é horrível... 
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V 

 

Uma lâmpada de prata, ricamente cinzelada, com globo de alabastro, 

derrama a sua luz amortecida sobre os esplendores de uma câmara nupcial, no 

preparo da qual cooperou o mais apurado gosto com o amor, empenhado em 

oferecer à esposa amada um ninho digno de sua peregrina beleza. 

Mas a vista de Laura passa indiferente por sobre essa prova de amor do 

homem, ao que hoje dera a mão de esposa. 

Em todo o esplendor de suas vestes nupciais, com a coroa de flores de 

laranjeira nos opulentos cabelos, ei-la recostada em uma poltrona cujo 

espaldar encobre a entrada do nicho em que, por entre draperias de rubro 

damasco, distinguem-se as finíssimas rendas que revestem o leito d’érable 

ricamente esculpido. 

Na frente dela, está uma psiché de grandes proporções, cuja moldura 

suporta duas estatuetas de Cupido ricamente dourados. Sobre o vidro desse 

espelho, que reflete a sua figura inteira, fixara Laura o seu olhar. 

Uma mortal, quase lívida palidez cobre o seu rosto e com ela contrastam o 

sombrio fogo de seus grandes e negros olhos e a vermelhidão dos lábios tintos 

pela febre que a devora. 

De vez em quando, arfa convulsivamente o seu seio, cujos delicados 

contornos aparecem sob o transparente véu de blondes. Então comprime-o ela 

com a fina e aristocrática mão, na qual cintilam brilhantes de grande valor, 

como se assim tentasse reprimir a tempestade que brama em seu peito. 

Daí a momentos levantava-se com um movimento impetuoso, como se lhe 

causasse horror o aspecto de sua fisionomia no espelho, e aproximava-se da 

alta e gótica janela, cujos batentes abertos de par em par deixam penetrar o 

tépido e balsâmico ar de uma noite de verão. 

Os jasmins-do-cabo e as magnólias do jardim enviam seus mais delicados 

perfumes à bela e pálida noiva, agitada de indômita paixão. Mas seu olhar 
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mergulha-se indiferente na transparente tinta do céu noturno. Ouve-se o 

murmurar das vagas que beijam a praia de Botafogo e o prateado reflexo da 

lua espelha-se na água do mar. E lá no fundo do painel eleva o Pão de Açúcar 

as suas negras formas ao firmamento e o amortecido brilho da lua como que 

circunda de uma auréola o seu alto cimo. A vista de Laura fixa-se 

maquinalmente sobre a montanha. 

Seu espírito não está aqui, na câmara nupcial; sua alma não sente nem 

compreende os eflúvios dessa grandiosa natureza... 

Ela remontou àquele dia funesto em que seu pai com as lágrimas nos 

olhos, a fronte banhada de suor e com os lábios trêmulos lhe dissera: 

– Uma palavra tua pode salvar-me da miséria, da desonra, do suicídio! 

E ela dissera essa palavra, dissera-a ao mesmo homem a quem amara 

desde o dia em que imprevistamente se lhe apresentara à borda do lago de 

Petrópolis... Aquele homem... Como o teria amado, se ele houvesse 

conquistado o seu amor... Como o adoraria, se não devesse odiá-lo, como 

seria feliz, infinitamente venturosa neste momento. E agora? Agora brame em 

seu seio violenta tempestade; seu infernal orgulho agita-se e ela quisera matá-

lo, porque a sorte permitiu que a conquistasse por semelhante forma... 

Vendida, sim... vendida a troco de ouro, que devia salvar o seu pai! Mas esse 

homem é um indigno... Não se compra o amor de uma mulher; quem quer 

conquistar esse doce afeto não deve ferir de morte o orgulho da donzela de 

quem implora amor! Oh!... a vida tornar-se-á um inferno, mas o legítimo orgulho 

da virgem triunfará sobre os assomos do coração... 

Uma mão afastou o reposteiro de veludo que encobria a porta. Era o noivo 

que entrava. 

Um sorriso pairava nos lábios de Artur, mas não obstante perpassava uma 

ligeira nuvem, filha da incerteza e da dúvida, sobre sua franca e bela 

fisionomia. 

Durante momentos hesitou, contemplando de longe a bela noiva que lá 

estava encostada à janela, tão pálida, tão perdida em ignotos sonhos... 
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Depois tomou sua resolução e, adiantando-se para ela, sem que o 

aveludado tapete deixasse ouvir os seus passos, colocou-se ao seu lado, 

cingindo o seu esbelto e flexível talhe com o seu braço direito. 

Laura virou o rosto para o seu lado e tão frio, tão esmagador, tão cheio de 

desprezo foi o olhar, que como lâmina de aço cruzou-se com o seu, que a 

moça parecia haver feito estudo especial durante longo tempo. 

Artur suportou esse olhar sem mudar de expressão. Súplice erguera a ela a 

vista e seu hálito queimava-lhe o rosto, ao passo que seu braço ternamente a 

aconchegava ao coração. 

Passou um deslumbramento pela vista da donzela; em seu peito dizia uma 

voz: – Eu amo-te, amo-te loucamente!, e esse sentimento mais forte que seu 

ódio fez com que fizesse menção de cingir o noivo em seus braços. 

Não o fez: seu orgulho deu-lhe a necessária força, a força sobre-humana 

para não fazê-lo. Pobre Laura... Nos desvarios de sua soberba delineara-se ela 

um papel e este papel quis desempenhar. Rompia-se-lhe o coração no peito, 

mas o seu orgulho triunfava. Nem era artificial, estudado, calculado o que 

assim a fazia proceder: eram os vícios de sua educação, o fruto dessa 

existência sempre cercada de lisonja e dessa eterna condescendência de um 

pai fraco para com todos os seus caprichos. A rainha dos salões recordou-se 

do seu passado, lembrou-se dessas dezenas de homens distintos que outrora 

se disputavam um sorriso de seus lábios e todos os afetos do coração eram 

sufocados pelos assomos de seu indômito orgulho... 

Com uma voz cujo tremor denunciava a sua profunda emoção, disse Artur: 

– E assim acaba o destino de cumprir o que estava escrito nos astros: 

Laura é a mulher de Artur!  

– A mulher?, contestou ela com voz breve e sarcástica, afastando com um 

movimento de austera virgindade o seu braço da cintura. – A mulher?... Não, 

senhor; o objeto comprado quereis dizer! Venderam-me e o senhor me 

comprou. É tudo!   
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Com altivez de rainha o encarava ela; seus belos olhos chispeavam fogo e 

sua maravilhosa beleza parecia a da cabeça de Medusa... 

Vivo rubor cobriu o rosto de Artur, seus lábios tremiam e já os encrespava 

um movimento de ira. Mas, digam o quanto quiserem os filósofos e psicólogos, 

o homem tem mais razão, é mais apto para subjugar essa paixão do que a 

mulher. E assim dominou Artur com insano esforço a ira e o orgulho que se 

revoltara e, dando à voz uma inflexão grave, disse: 

– Laura, reflete bem no que vais fazer. Esta hora decide todo o nosso 

futuro. Amei-te desde o dia em que te vi pela primeira vez. Fui imprudente, 

ofendi-te, tentando obter tua mão pelo meio que empreguei... Mas eu te 

amava... amava-te com desespero... e teu orgulho me tirava toda a esperança. 

Pensei que o amor faria milagres e fiei-me do futuro, obtive tua mão e desde 

então, durante longos três meses, não tive outra ideia, outro desejo, outra 

preocupação do que conquistar o teu amor! Bem o sabes... e quando ontem 

recebia teu solene – sim – em face do altar, julguei que minha culpa estivesse 

apagada... Repito-te, Laura, amo-te como te amei desde o dia em que te vi... 

Reflete bem no que vais fazer... 

– Tenho refletido, senhor, refletido sobre tudo. A única coisa que ainda não 

pensei foi o modo por que a escrava deve portar-se em presença do seu 

senhor! Mas, acrescentou ela com voz sarcástica, este é o meu menor cuidado. 

O comprador deve saber como e para que há de dispor do objeto comprado! 

Um raio de cólera irrompeu das negras pupilas de Artur Moreira e seus 

lábios se entreabriram para dar passagem a uma frase ofensiva. 

Mas Artur era desses homens que, em situação alguma, mormente 

tratando com senhoras, deixam jamais de ter comportamento de cavalheiro. 

Ferido de morte em seus brios de homem, revoltado em todo o seu ser por 

tão esmagador desprezo, conseguiu, entretanto conservar-se calmo, 

perguntando de novo com voz grave: 

– Laura, é esta a sua última palavra? 

– A última, sim! 
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Sem violência, porém com firmeza, tomou ele a gélida mão da jovem e a 

conduziu para junto de uma janela. 

– Sr.ª D. Laura, divisa lá no horizonte, acima do Pão de Açúcar, aquelas 

duas nuvens tão chegadas uma a outra e, não obstante, separadas pelo 

píncaro da montanha? 

– Que quer o senhor dizer com isto? 

– Olhe bem, senhora! É a imagem do nosso futuro que tem à vista!  

– O senhor está poetizando... 

– Não, é uma profecia que faço neste solene momento. Como aquelas 

duas nuvens, tão chegadas uma à outra e que, entretanto, jamais se tocaram, 

passaremos a vida!... Poderíamos ter sido felizes, muito felizes e seremos 

eternamente desgraçados. Com menos orgulho, com mais amor, me teria a 

senhora tornado o mais feliz dos mortais e eu, por quem mulheres de beleza 

igual a sua teriam sacrificado a vida e mesmo mais que a vida, eu, digo, ter-lhe-

ia carregado nas palmas das mãos, a teria venerado como uma mãe, zelado 

como uma irmã, guiado como uma filha, adorado como um amante... Mas... 

tudo acabou-se. Assim o quis a senhora. 

Artur deixou cair a mão da donzela, gélida e trêmula e afastando-se dela, 

fez-lhe uma profunda reverência, com as palavras: 

– Tenho a honra de desejar-lhe uma boa noite, Sr.ª D. Laura. Amanhã 

comunicar-lhe-ei as minhas intenções e receberei as suas ordens sobre o 

sistema de vida que adotaremos, para tornar a nossa convivência o menos 

incômoda possível, porque não devemos dar escândalo de uma separação que 

comprometeria a sua honra. Por hoje, só mais uma palavra: Sr.ª D. Laura, 

chamou-me um comprador, o seu comprador. Pois atenda bem: nem hoje nem 

jamais o comprador disporá do objeto comprado! 

Ditas estas palavras com máscula altivez, retirou-se Artur com passo firme 

da câmara nupcial. 

Levava a morte no peito, mas o seu exterior não traía a menor emoção. 
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E Laura?... 

Laura... a pobre, infeliz Laura, ao vê-lo afastar-se sem que uma só vez 

olhasse para trás, caiu aniquilada na poltrona. 

Já levantara o reposteiro... A porta fechou-se e no corredor ressoavam os 

seus passos.  

E depois se fez o silêncio, só interrompido pelos soluços que ameaçavam 

despedaçar o peito da jovem... 

Durante horas, permaneceu Laura aniquilada na poltrona... 

Seu orgulho quebrara-se de encontro à paixão. 

Era tarde... 

Homens como Artur Moreira não voltam jamais atrás sobre os seus passos. 

A esposa-donzela assim o compreendeu. 

Cedendo à soberba, que era o traço proeminente do seu caráter, acabava 

de decidir de sua sorte e de uma nobre e viril alma. 

Seu olhar procurava instintivamente as duas nuvens, separadas pelo negro 

píncaro... 

Lá estavam tão chegadas e, não obstante, para sempre separadas... 

A donzela levantou-se, arrancou dos seus bastos cabelos a virginal capela, 

rasgou com desespero as vestes nupciais que ainda a cobriam e atirou-as 

sobre o divã, desfeita em pranto... 

E quando os primeiros e pálidos raios do sol penetraram no quarto, quando 

o ar frio da manhã se fez sentir, chorava Laura ainda... 

Tal foi a noite de noivado da rainha dos salões... 
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VI 

 

Artur passara a noite em seu gabinete de vestir, que comunicava por um 

corredor com a câmara nupcial. Os fâmulos da casa nada perceberam, 

portanto, daquelas ocorrências que acabamos de desenvolver em rápidos 

traços. Só as escravas de seu serviço pessoal, que Laura trouxera da casa 

paterna, estranharam que esta dispensasse seus cuidados na seguinte manhã, 

conservando fechada a porta que da câmara nupcial conduzia ao quarto de 

banhos, que por sua vez comunicava com o toucador que Artur ornara com 

todos os primores da mais delicada arte e com todo o conforto do mais sólido 

luxo. 

Seriam dez horas da manhã, quando Laura, abrindo a porta, deu ingresso 

às mucamas do seu serviço particular. 

A cama estava intacta e Laura vestira um roupão de elegante simplicidade. 

Estava pálida, abatida, com todos os sinais de uma longa e dolorosa luta; mas 

seu rosto era sereno, isto é, tinha a quietação das estátuas antigas; era uma 

Níobe76 de ideal beleza, mas de mármore... 

Suas escravas favoritas compreenderam, com esse maravilhoso instinto 

que dá a afeição, que estranhas coisas se haviam passado; mas o ar sombrio e 

resoluto da jovem reprimia toda e qualquer reflexão que ao contrário teria sido 

autorizada por certa familiaridade entre a senhora moça e suas fâmulas 

prediletas. 

Lídia, que fora colaça de Laura, disse: 

– O senhor mandou prevenir à senhora, que quando lhe aprouvesse seria 

servido o almoço. 

– Pode mandar servir, respondeu a jovem, que rapidamente concluiu o seu 

simples toillette. 
                                                           
76 Personagem da mitologia grega conhecida por sua fertilidade.  



301 
 

Daí a pouco entrava Laura na linda sala de jantar do palacete, onde a 

aguardava Artur, que a recebeu com toda a polidez do homem de fina 

sociedade, mas sem um desses sinais de afeto tão naturais entre jovens 

esposos. 

Estava grave e sério, e só poucas palavras de mera polidez trocou com a 

esposa durante o almoço, que tal não foi para os noivos, pois que mal tocavam 

nas iguarias acumuladas na mesa, ricamente paramentada com um serviço de 

prata, cristais e finíssimas porcelanas. 

Findo esse almoço, que foi uma verdadeira tortura para Laura, ofereceu-lhe 

Artur o braço e a conduziu ao boudoir que fizera preparar com esse elegante e 

fino gosto, que tanto distinguia a sua alma de poeta e espírito de artista. 

Depois de correr o ferrolho da porta e deixar cair o reposteiro de veludo, 

sentou-se Artur em uma poltrona junto ao divã em que se atirara Laura. 

– Sr.ª D. Laura, depois das explicações que tivemos esta noite, cumpre-nos 

concertar o nosso plano de vida futura, disse o moço com ar glacial.  

– Estou às suas ordens, senhor. 

– Eu é que vim receber as suas. A senhora compreenderá que devemos 

salvar as aparências e não nos dar em espetáculo a esse público maldizente e 

ávido de emoções. Já que cometi o erro de presumir que um amor sincero faria 

esquecer a fortuna estranha por que obtive a honra de tornar-me esposo de D. 

Laura, e já que a senhora condescendeu com os pedidos de seu pai, aceitando 

a minha mão e meu nome, é indispensável que nos afaçamos à excepcional 

situação em que nos achamos, sem que a sociedade possa rir à nossa custa. 

– Concordo de antemão com tudo quanto o senhor julgar conveniente 

ordenar. 

– Não ordeno, D. Laura. Conto, porém com a sua inteligência e o seu bom 

senso, que lhe farão compreender a necessidade do que lhe passo a expor. 

Somos estranhos um ao outro; as suas palavras da última noite nos separarão 

para sempre; mas a sociedade não precisa saber disso. Já basta que sejamos 

desgraçados; não é mister que também nos tornemos ridículos. E ridículo 
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seríamos, quer nos apartássemos já, quer vivêssemos de modo que a 

sociedade penetrasse o segredo de nossa existência. É, pois, necessário, é 

indispensável mesmo que o mundo nos julgue felizes. 

– Concordo, senhor! 

– Pois bem; para que assim seja, é mister que a senhora tome o seu lugar 

de dona desta casa, que se cerque de todo o luxo, que não despreze um só 

prazer dos que o mundo oferece aos que são felizes ou que parecem sê-lo. 

Acompanhá-la-ei à sociedade, serei para todos o esposo feliz da mais linda 

mulher do Rio de Janeiro, até que decentemente possamos fazer uma viagem 

ao Velho Mundo, onde, em país estranho, poderei livrá-la de minha odiosa 

presença, restituindo-lhe ao menos a liberdade pessoal. 

– Mas, senhor... se partíssemos já... 

– É impossível; nossa repentina resolução despertaria desconfiança. 

Partiremos dentro de um ano, de oito meses que seja, mas partiremos depois 

de estar a sociedade fluminense convencida de que somos esposos felizes. 

Receberemos amigos, faremos as visitas de estilo, frequentaremos o mundo 

sem darmos lugar a que se duvide de nossa felicidade. 

– Senhor... é o inferno que me propõe... 

– É o inferno... Mas assim o quisemos e antes de tudo é necessário 

salvarmos as aparências. A senhora disporá livremente do seu tempo, sempre 

que não seja necessário aparecermos juntos na sociedade. Não embaraçarei o 

menor de seus caprichos, porque sei que a altiva D. Laura pode odiar o homem 

que lhe impôs o seu nome, mais jamais comprometerá esse nome! 

Um olhar altivo de Laura confirmou a proposição. 

– Ainda uma última observação: é mister que também para os fâmulos de 

casa sejamos felizes; esses demônios familiares são o maior perigo em 

situações melindrosas como a nossa. A senhora não deve, pois, estranhar se 

em presença das pessoas de casa a trato com um certo grau de familiaridade, 

que aliás não tem razão de ser entre nós... 
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 – Mas, senhor... 

– É necessário que assim seja; mas a senhora pode estar certa de que 

sempre que pousarem os meus lábios sobre a sua fronte serão frios como os 

da morte! 

Um rápido rubor passou sobre as faces pálidas da donzela e no fundo de 

seus negros olhos chispou um raio. Mas, com a força de vontade que a 

caracterizava, reprimiu esse movimento de despeitado orgulho e levantando-se 

disse com reservada dignidade: 

– Creio que estamos entendidos; saberei honrar suas intenções. 

Artur, por sua vez, levantou-se, cumprimentou a esposa e retirou-se para 

os seus aposentos. 

Foi a única vez que essas duas criaturas, ligadas por indissolúveis laços, 

trataram diretamente de sua situação. 

Daí em diante, viveram na mesma casa, salvando as aparências, mas 

inteiramente estranhos um ao outro. 

Duas existências perdidas, duas almas em constante penar... 

Artur mostrava sempre a mesma polidez, o mesmo empenho de tornar 

agradável a vida à esposa. Laura tinha absoluta liberdade; seus mais 

singulares caprichos eram satisfeitos como por encanto. 

Ela aceitara resolutamente a nova existência: não fugia do mundo dos 

prazeres; antes procurava-os, deslumbrando a todos com sua beleza, o seu 

espírito, o luxo com que a cercava Artur. 

O velho visconde julgava a sua filha feliz e bem dizia o momento em que 

resolvera aceitar a proposta do moço. 

E, entretanto, consumia-se a vida de Laura em uma infrutífera luta contra o 

seu coração. Porque ela amava esse homem tão glacial, tão reservado em sua 

estudada polidez: amava-o com ardor, de que jamais se julgara capaz, as suas 
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noites eram longas torturas; a imagem amada sempre em seus sonhos e 

ardentes lágrimas inundavam frequentemente o seu travesseiro.   

No outro dia, porém, mostrava a Artur a sua calma e indiferente fisionomia 

de sempre. 

Quem o diria? Essa donzela tão orgulhosa, que rejeitara as homenagens 

de tantos homens ilustres, que fora outrora e ainda o era, a rainha dos salões 

fluminenses, essa donzela, dizemos, enrubescia frequentemente ao praticar 

coisas quase impossíveis. 

Ela beijava o encosto da cadeira em que pousara momentos antes a mão 

de Artur; ela cobria de lágrimas e ardentes beijos uma fotografia do marido, que 

mandara comprar às escondidas em um retratista da Rua do Ouvidor. Um 

velho perdigueiro, que há anos pertencia a Artur, era o objeto de suas carícias 

quando o encontrava isolado: ela ocultava no seio a flor que os dedos de Artur 

haviam tocado no jardim; ela escutava, como se fossem harmonias divinas, a 

voz do marido quando na área ou na quinta dava ordens aos fâmulos. 

Sim, Laura amava Artur com ardor nunca visto, e é possível senão provável 

que um dia, menos pensado, a paixão que a devorava, houvesse rompido 

todos os diques de seu orgulho, se Artur não tivesse conservado toda a sua fria 

reserva. 

Com efeito, esse homem, cruelmente ofendido no momento em que, quase 

tímido, se acercava da mulher amada, era inexorável. 

Jamais se viam sós, senão nas refeições, e aí se comprazia Artur em 

conservar um tom de irônica indiferença, que mortalmente feria o orgulho da 

moça. 

– Ele me despreza e me repele... E mostra-mo claramente. Antes morrer 

do que revelar por um só gesto a paixão que me devora... 

 Porque a si própria Laura não podia ocultar a esmagadora verdade: ela 

amava, amava loucamente esse homem, cuja indiferença ainda mais acendia o 

seu amor... 
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Em momentos de íntimo recolhimento cobria ela, envergonhada, o rosto, 

recordando-se do que fora e vendo hoje um homem, frio e indiferente, 

desprezar os seus encantos... 

E não obstante teria ela talvez mudado de opinião, se a sorte lhe tivesse 

permitido ouvir um diálogo que uns oito meses depois do casamento teve lugar 

entre a velha ama de Artur e o marido dela, um antigo escravo do pai de Artur, 

os quais ambos tinham visto nascer e que em sua casa haviam achado um 

asilo para a velhice. 

– Olha, Maria, disse o pai Manoel, o senhor envelheceu ultimamente de 

forma incrível. Quando casou não tinha ainda um único cabelo branco, e agora 

está com a cabeça e a barba cheias de cabelos brancos... 

– É verdade, Manoel... e a tudo isso tem emagrecido e está sempre tão 

triste quando está só. 

– Pobre do nhonhô... está se consumindo a olhos vistos! 

– Não há dúvida; o senhor está muito infeliz, mas não quer mostrá-lo. Está 

fazendo força para ocultar a sua desgraça. Mas para nós não o consegue. Nós 

o conhecemos melhor. Tudo isso é por causa da tal mulher, que é orgulhosa 

como ela só... 

– Não duvido; parece que as coisas não estão como deviam estar. 

– Oh, eu bem sei... As mucamas contam coisas... Ainda ontem vi uma 

delas jurar que o senhor ainda não passou uma noite só fora do seu gabinete. 

– Lá isto é verdade; armei uma cama de ferro no gabinete, e todos os dias 

sou obrigada a fazer a cama... 

– É um casal que ninguém entende. Em outro tempo não era assim. 

– Pode ser, mas aqui há gato encerrado. Há briga pia entre eles e o senhor 

está se consumindo cada vez mais. 

E assim era; Artur amava Laura com desespero e suportava seu incrível 

suplício com máscula resolução. 
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A vida lhe era um fardo, porém mais que tudo temia o ridículo que lhe 

lançaria a sociedade. 

Haviam fixado a sua partida para a Europa para os primeiros dias de maio. 

Entretanto chegara a estação calmosa e Laura expressava o desejo de 

passá-la em Petrópolis.  

Com um mais amargo do que irônico sorriso, deferiu Artur o respectivo 

pedido. 

Foram habitar o palacete do visconde e, com sumo prazer, recebeu Artur 

daí a dias comunicação do seu amigo João de Aguiar (que nem sequer havia 

assistido ao casamento, porque estivera em comissão do governo em outra 

província) de que viria passar alguns dias de licença com o amigo. 

Era uma interrupção do fatigante tetê-à-tête e, portanto, causou a notícia 

também prazer a Laura. 

E, além disso, Laura sabia que João de Aguiar era o melhor amigo do 

marido. 

Por isso também lhe queria bem... 
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VII 

 

Artur recebeu o amigo com grande prazer e João de Aguiar, espírito fino e 

observador, compreendeu durante o trajeto até a quinta do visconde, que o seu 

vaticínio se realizara e que o amigo não era feliz. 

D. Laura acolheu o hóspede com toda a afabilidade, mas também não 

conseguiu ocultar o constrangimento em que vivia para com o esposo. 

João de Aguiar, dando largas à sua veia sarcástica, conseguiu, entretanto, 

durante o jantar estabelecer um tom mais animado. 

À tarde, fez um passeio com Artur, quis encaminhar-se para o lago, mas o 

companheiro opôs-se e, insistindo o amigo, disse afinal: 

– Não, João, não quero ver mais aquele lugar, onde começaram as minhas 

torturas! 

Depois dessa primeira revelação era natural, em vista da intimidade 

existente entre eles, que Artur tornasse o amigo confidente de todos os seus 

sofrimentos. 

João de Aguiar recuou ante o negro abismo que formava a existência 

desse casal. 

– Enfim, acrescentou Artur, ainda tenho esperança de conquistar o seu 

amor! 

– Pobre ideólogo! Conquistá-lo, como? Humilhando-te? 

– Isto nunca! O homem que renuncia à sua dignidade sacrifica mais que a 

vida e torna-se escravo da mulher que lhe conhece a fraqueza. 

– Julgais, pois que D. Laura far-te-á o sacrifício do seu orgulho, que súplice 

virá implorar-te esse amor, que repeliu com desdém na noite do casamento? 

Artur fez triste sinal negativo... 
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– Também não o creio, nem o desejo, porque eu amo-a, amo com frenesi 

esse mesmo indômito orgulho, com que me fere de morte. 

– E que tem razão de ser, porque teu procedimento devia ofendê-la. 

– Conheço-o, mas também ela não pode ignorar que só a paixão me levou 

àquele extremo e hoje sou eu o ofendido... recusasse-me a sua mão, mas 

desde que a aceitou... 

– Esqueces as lágrimas do pai, sua honra manchada, o suicídio que o 

esperava como último recurso... 

– Pois devia ter recusado, desde que não queria ser esposa... 

– Faltou-lhe a força para isso; mulher educada para salão, não teve essa 

energia. 

– Mas tem o seu orgulho, que me tornou desgraçado, inspirando-lhe a 

ofensa que me fez... 

– E, entretanto, ainda esperas! Esqueces que é mais fácil fazeres passar 

dez camelos de vez pelo fundo de uma agulha, do que fazeres dobrar a 

soberba e o pirronismo de uma mulher. Caráter, não terá ela, mas orgulho tem 

para dez. Há o que quer que seja de satânico nessa organização, ela te 

arruinará física e moralmente, se não vos separardes. 

– Não, renunciar à esperança de conquistá-la seria renunciar à vida! 

– Mas isto não pode continuar... Sacrificas-te; estás envelhecendo a olhos 

vistos... É necessário que essa pena de Tântalo tenha um fim, porque a vossa 

convivência é um tormento constante... E de que te fias para esperares 

ainda?... 

– Nem eu mesmo o sei. No fundo do seu olhar, vejo às vezes uma 

expressão de ternura, que me faz esperar... 

– Pobre amigo; receio muito que não sairás vencedor desta luta. 

– Veremos; confio tudo ao futuro, ao acaso, ao milagre, se quiseres, 

porque sou fatalista... Não deixarei o mundo sem que Laura me tenha amado... 
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– Talvez mesmo te ame já; mas o que ela jamais fará é confessá-lo, é 

humilhar-se. Tu não o farás tão pouco... 

– Sem dúvida alguma. Espedace-se-me embora o coração, sofra eu todos 

os tormentos, o comprador jamais disporá do objeto comprado, sem que este 

venha espontaneamente atirar-se em seus braços! 

– Inútil esperança. Mas prudente fora que tratasses da separação. 

– Não estou alheio a fazê-lo, embora não renuncie ainda assim à 

esperança de minha vida! 

– Há casos em que o ato da separação faz romper o gelo e une aqueles 

que deviam para sempre renunciar à comum felicidade. Mas D. Laura não me 

parece pertencer ao número de mulheres suscetíveis de tal metamorfose. 

– Não sei, mas dispostos como estamos a ir à Europa a fim de separar-nos 

por lá sem escândalo, ainda assim... eu espero! 

– E eis o homem cético, o descrente, o apóstolo da deusa ironia! 

– Escarnece de mim o quanto quiseres, mereço os teus sarcasmos... 

– Que poderiam ter-te sido poupados, se houvesse atendido à minha voz. 

– Inútil fora o teu esforço. Desde que vi Laura, estava decretado o meu 

destino. E ainda agora, em meio desses tormentos sem nome e sem conta, 

não sei se não prefiro toda a minha desgraça a não ter visto jamais essa 

mulher, bela como um anjo e orgulhosa como um demônio. 

............................................................................................................................... 

 

Quando os amigos voltaram ao escurecer para casa, estava Artur ainda 

mais taciturno do que de costume. 

A palavra franca e incisiva de Aguiar lhe tinha feito mal ao coração; não 

podia negar que havia um grande fundo de verdade no que lhe dissera e essa 

certeza o magoava. 
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Às nove horas, reuniram-se os amigos e Laura, que os esperava com chá 

na espaçosa varanda que dava sobre a quinta. 

Era uma noite deliciosa: pelas janelas abertas de par em par penetrava o 

tépido ar impregnado dos odores de mil flores e o amortecido brilho da lua, que 

se coava por entre a verde folhagem das árvores da quinta, disputava a 

primazia à luz dos candelabros acesos na varanda. 

Tomaram o chá numa mesa redonda, conchegada à janela. 

Singular tirania é esta que exerce a senhora Etiqueta. Laura, em presença 

de um estranho, via-se obrigada a fazer as honras da casa. E fê-las com tal 

graça, com tal elegância e amabilidade, que a fronte de Artur de momento a 

momento mais se desfranzia. 

Corria animada a conversação; a jovem, provocada pelo sainete sarcástico 

e chistoso de João de Aguiar, deixava brilhar o seu espírito. Rápidas, 

sucediam-se as suas respostas e em pouco tempo tornara-se animada e geral 

a conversação dos três. 

Era a primeira vez que os esposos falavam sem constrangimento, graças à 

presença de um terceiro e quiçá à calculada direção por ele dada à 

conversação. 

Nos olhos de Laura brilhava um vivaz fogo e Artur cedia ao inexcedível 

encanto da situação. 

Vendo-a assim delicada, agradável, graciosa nos menores movimentos, 

espalhando sobre a pequena reunião todo o brilho dos seus atrativos, sublevou 

um suspiro insensivelmente o peito de Artur... 

Como poderiam ser felizes, se não fosse a sua eterna separação. Que 

paraíso seria esta casa, se se amassem, ou quiçá se pudessem mostrar que 

realmente se amavam. 

O paraíso que entrevira tornara eloquente o reservado e taciturno esposo. 

Por sua vez fez brilhar o seu espírito e quando a conversação, rolando de tema 

para tema, recaiu por acaso sobre arte e poesia, desvendou ele a sua alma de 
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verdadeiro poeta e momentos houve em que os olhos de Laura lhe bebiam as 

palavras nos lábios. Se, porém acontecia cruzarem-se os seus olhares, tomava 

a moça atitude severa e reservada, mas... enrubescia.  

Trataram também da projetada viagem à Europa. 

Um pensamento feliz atravessou o espírito de Artur: 

– Dize-me, João, seria impossível que obtivesses uma licença de seis 

meses? 

– Impossível não, mas para que pedi-la? 

– Para nos acompanhares à Europa... para percorreres conosco esses 

afamados países do Velho Mundo... Estás doente, necessitas de repouso... 

João de Aguiar refletiu, mergulhando um profundo olhar nos olhos do 

amigo. 

– Talvez tenhas razão: tenho algumas economias, poucas, e não lhes 

poderia dar melhor aplicação. 

– Vamos, senhor Aguiar, disse Laura por sua vez com vivacidade, 

acompanhe-nos... Como seria belo, teríamos mais noites agradáveis como 

esta... 

A palavra escapara-lhe sem consciência do que disse. Um raio de franca 

alegria, de íntimo prazer, animou o rosto de Artur, que encarou a esposa cheia 

de gratidão por esse leve sinal de interesse... 

Mas Laura já se arrependera; seus dentes de pérolas apertavam o lábio 

inferior a fazer sangue e o olhar com que correspondeu ao de Artur era frio e 

esmagador como sempre. 

O seu orgulho mais uma vez triunfou dos sentimentos do coração. 

Artur disse com uma risadinha seca: 
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– Pois vamos, João, resolve-te. Bem vês que até a divindade desce das 

etéreas regiões em que paira, para pedir-te a tua companhia. Estou certo de 

que ela contribuirá muito para tornar agradável a nossa viagem. 

Aguiar hesitava, mormente em face dessa muda cena, representada pelos 

esposos, que não escapou à sua observação. 

– Resolve-te, continuou Artur com uma espécie de febril impaciência. Bem 

vês que é a primeira coisa que a senhora te pede, e se depois deste pedido 

ainda pode ter valor a voz da antiga amizade, eu também te suplico. Tua 

presença nos fará prazer e nos será útil! 

Artur sublinhara essa última palavra com a voz, e o olhar que dirigiu para 

Aguiar era tão súplice, que este começou a refletir seriamente sobre o caso, 

que ao princípio lhe parecera uma extravagância. 

João de Aguiar era desses homens, que, frios e sarcásticos na aparência, 

votam profundo culto à amizade, e, pesando bem a singular situação em que 

iam viajar esses dois entes, compreendeu que a sua presença seria um 

incalculável benefício para ambos. Em todo o caso removeria ela os 

embaraços dessa convivência, que em viagem devia ser ainda mais horrível 

para essas duas almas em pena. E depois... quem sabe se não se ofereceria 

ocasião para aproximá-los um do outro ou para prevenir alguma catástrofe 

fatal? 

A profunda amizade que votava a Artur venceu todas as dificuldades: 

– Pois bem; solicitarei a licença, e se a obtiver, acompanhá-los-ei. 

Laura fez um sinal de agradecimento; não falara mais depois daquele 

momento em que cedera a um imprudente movimento do coração. 

Artur apertou a mão ao amigo: 

– Fazes um grande sacrifício e eu te o agradecerei toda a vida. 

– Nem por isso, contestou Aguiar, o proveito é todo meu e pelo contrário te 

imporei certas reservas... 
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– Como assim? 

– Bem vês que as economias de um empregado público não são grandes 

e, como devo fazer a minha parte da despesa, sereis obrigados a viajar mais 

economicamente. 

Artur lho prometeu, porque, conhecendo a delicadeza do amigo em tudo 

quanto era negócio de dinheiro, nem sequer ousou oferecer-se para fazer a 

despesa toda. 

Ficou, pois, ajustado que João de Aguiar acompanharia os esposos e fixou-

se a partida para maio, comprometendo-se Artur a obter do ministro a licença 

para o amigo. 

Naquela noite, quando Laura se despiu, disse como insensivelmente, em 

meia voz: 

– Que noite feliz foi esta... como ele fala bem... como é fino o seu espírito e 

magnânimo o seu coração! 

O seu travesseiro amanheceu molhado das lágrimas que chorou durante a 

noite... 
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VIII 

 

 Em fins de maio desembarcavam os nossos viajantes, depois de uma 

curta e agradável travessia, no Havre, donde seguiram para Paris. 

Durante a viagem de mar conservara-se Laura quase sempre na câmara 

das senhoras, e só nos dias bonitos encontrava-se no salão ou no convés com 

o esposo e o amigo deste. 

Se Aguiar esperava que a viagem aproximaria os esposos, enganou-se. 

Mesmo em Paris, onde se demoraram 15 dias, continuou a mútua reserva. 

Só raras vezes, ante alguma obra-mestra da arte, animava-se a 

conversação; de ordinário, porém, mostrava-se Laura fria e indiferente e Artur 

taciturno e de irritante humor. João de Aguiar fazia constantes esforços para 

aproximar essas duas almas em pena, sem chegar a um resultado. 

Os prazeres de Paris pareciam antes fatigar e aborrecer os esposos do que 

animá-los, e por isso insistiu Aguiar em que se visitasse, antes dos calores do 

verão, a Suíça, com suas românticas paisagens. Era a última esperança do fiel 

amigo: se em meio daquela majestosa natureza alpínea, onde tudo é grande, 

belo, imponente, não se dava a crise naquelas duas existências, estava tudo 

perdido e então urgia, quanto antes, a separação, na qual ambos haviam 

concordado; urgia, porque Laura consumia-se diariamente mais e Artur se 

tornava de um humor sombrio e sarcástico, que por mais de uma vez o 

expusera, mesmo para com estranhos, a cenas desagradáveis. 

Conseguira, entretanto, o amigo impedir que se tornasse a falar na próxima 

separação; estava ajustada, mas não se tocava no tema, sujeitando-se Laura e 

Artur passivamente à direção de Aguiar. Pareciam haver nele abdicado a sua 

vontade, e de seu espírito refletido haviam tacitamente fiado a solução de seu 

destino. 

Não diremos que ambos ocultamente não alimentassem seus vislumbres 

de esperança, mas, sempre que pareciam aproximar-se mais um pouco, 
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sobrevinha algum movimento instintivo de orgulho, que de novo os afastava e 

os cercava de uma atmosfera de gelo. 

A partida para a Suíça fora bem aceita pelos esposos, que instintivamente 

compreendiam que, em meio dos esplendores daquela natureza, decidir-se-ia a 

sua sorte. 

João de Aguiar, que sabia ajeitar-se a todas as situações da vida, tomara 

perfeitos hábitos de turista e dirigia a viagem pela Suíça com a consumada 

maestria de quem vivia estudando o guia de viagem, comprado em Paris. 

Desde que os viajantes atravessaram essas pitorescas regiões, observava 

o amigo de Artur, com especial atenção, a bela Laura, e à sua perspicácia não 

escapou a circunstância de que em seu interior se preparava, embora 

lentamente, uma reação. O amor ao esposo tinha entrado na última e decisiva 

luta contra o indômito orgulho. Baseara Aguiar nisto as suas esperanças e, não 

obstante toda a sua provisão de ceticismo e sarcasmo, exultava com a 

esperança que concebera. Artur não foi tão perspicaz como o amigo, embora 

não resistisse a sua natureza de poeta às maravilhas dessa região montanhosa 

e, durante a digressão pelos cantões de Schwyz, Ury e Unterwalden, 

desapareceu o seu humor, dando lugar a uma espécie de doce melancolia, que 

o tornava amável e atencioso, embora ainda conservasse todas as reservas de 

sua singular posição. 

Em fins de junho, chegara a pequena caravana à Genebra; cheia das 

impressões que recebera e na disposição de espírito que acabamos de 

assinalar. 

Aguiar, com o maravilhoso instinto que dá a verdadeira amizade, 

compreendera que, para Laura e Artur, não convinham os grandes hotéis, 

coalhados então de hóspedes, porque reunira-se justamente uma das 

conferências da liga da paz77, que anualmente são celebradas em Genebra e 

às quais concorrem os agitadores políticos de muitos países europeus e 

americanos. 

                                                           
77 Referência a um Congresso da Liga da Paz e da Liberdade, organização suíça criada na 
segunda metade do século XIX que deu origem à atual Organização das Nações Unidas 
(ONU).  
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Em uma das ruas menos frequentadas, descobrira Aguiar uma espécie de 

Hotel Garni, pitorescamente situado em meio de uma quinta que era muito 

frequentada, como lindo lugar de recreio. A frequência, porém, era mais da 

quinta do que do pequeno hotel, onde só poucas famílias se achavam 

hospedadas. 

Na tarde de sua instalação no dito hotel, havia chegado a notícia telegráfica 

da recente queda do ministério Rio Branco e de sua substituição pelo gabinete 

Caxias-Cotegipe78, e à noitezinha saíra Artur com Aguiar para ver nos jornais 

franceses, que não existiam na casa, mais detalhes sobre esse importante 

sucesso e sobre os boatos de guerra com a Confederação Argentina, que as 

folhas europeias apresentavam como corolário dessa acentuação da política 

brasileira. 

A casa era construída em estilo suíço e o salão que Laura habitava dava 

sobre uma pequena galeria de madeira, onde a moça gozava do ar fresco da 

noite, reclinada em uma poltrona. Uma cortina de verdes trepadeiras ocultava-a 

às vistas dos frequentadores da quinta, que se achavam agrupados nas 

diferentes mesas verdes, distribuídas debaixo das copadas tílias, cujas flores 

embalsamavam o ar. 

Laura refletia: ante o seu espírito passavam as imagens dos últimos dias e 

já ela não fugia às doces recordações que lhes deixavam a convivência com 

Artur e os ternos cuidados com que a cercara. 

Perdida nessas recordações e nos doces sonhos que a elas se ligavam, 

antolhando-se-lhe um futuro diverso do que há pouco ainda esperava, sentiu 

Laura desagradável impressão quando uma pequena reunião de cinco ou seis 

cavalheiros ocupou a mesa que ficava imediatamente abaixo da galeria em que 

se achava a jovem. Os criados do hotel trouxeram luzes para essa mesa e 

garrafas de champanhe em gelo. 

                                                           
78 Referência ao gabinete formado em 25 de julho de 1875, em que Duque de Caxias tornou-se 
presidente do Conselho de Ministro e Barão de Cotegipe, Ministro da Fazenda.  
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Era uma reunião de espanhóis que, com a natural vivacidade de seu 

temperamento, começaram uma animada conversação em voz alta. Um deles 

parecia o mais considerado era também o que mais falava. 

Laura quis retirar-se para dentro, quando a palavra – Brasil –, diversas 

vezes repetida, chamou a sua atenção. A moça brasileira ficou para escutar a 

conversação, que tratava dos recentes sucessos políticos da América do Sul. 

O indivíduo que falava era argentino e tinha vindo assistir ao congresso. É 

o que Laura logo depreendeu da conversação. 

Ora, nas circunstâncias do momento, não devia ser favorável ao Brasil e 

aos brasileiros o juízo do literato argentino, atualmente domiciliado no Velho 

Mundo. 

E assim era: ele expunha aos seus amigos, emigrados espanhóis da 

escola de Castelar79, a seu jeito as questões pendentes entre o Império e os 

estados platinos. 

Não faltaram em suas palavras injúrias ao Brasil, cuja sociedade 

ridicularizou, cuja Corte amesquinhou e de cujo exército e povo escarnecia nos 

mais injuriosos termos; “pícaros, macacos, negritos, eslavos etc.” eram os 

termos que aplicava aos brasileiros. A mudança ministerial não passava, em 

sua boca, de uma ridícula farsa, destinada a produzir efeito no Rio da Prata. 

– Mas enganam-se os tais Quixotes, continuou ele, a Confederação está 

armada e pronta a dar nova lição aos covardes imperiais, já por mais de uma 

vez castigados pelo valor dos argentinos. Minha pátria tem esse Nicolau 

Avellaneda80, meu amigo e companheiro da escola, um presidente moço, ativo 

e corajoso, representante da Jeunesse dorée de Buenos Aires, que não 

recuará. Temos um numeroso exército, armamento moderno, navios 

encouraçados – finalmente tudo quanto é necessário para dar estrepitosa lição 

aos escravos de D. Pedro II, que, se venceram no Paraguai, foi somente 

devido ao valor das tropas argentinas e à perícia de nossos generais. Aqueles 

infelizes nada teriam feito sem os valentes homens da Confederação; só 

                                                           
79 Referência a Emilio Castelar (1832-1899), ex-presidente espanhol. 
80 Referencia a Nicolás Avellaneda (1837-1885), ex-presidente argentino. 
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sabem correr, como sempre correram, quando a sós se achavam em frente do 

inimigo. 

O argentino declamava em alta voz e Laura não perdera uma só de suas 

atrevidas palavras. Passara-se nela uma coisa singular. 

É sabido que a educação do sexo feminino entre nós não é talhada para 

dar às mulheres elevados sentimentos de patriotismo. Esvoaçando, qual 

borboleta de prazer em prazer, Laura nunca tivera tempo para pensar muito 

sobre a palavra – pátria –, e só agora, durante a viagem na Europa, começara 

ela a compreender quanto há de doce e irresistível nessa santa palavra. 

Artur não se mostrava patriota exaltado, da raça desses que todo o dia 

enchem a boca de – nobre terra, generoso povo, heroica pátria etc. –, pelo 

contrário, fazia apreciações amargas sobre a decadência dos partidos, sobre a 

demolição de caracteres e sobre o reinado da frase. Ainda naquele dia, 

fazendo aliás justiça às qualidades do Duque de Caxias e do Barão de 

Cotegipe, havia ele castigado com severa ironia todos os males e erros de 

nossa política e brandindo o látego do sarcasmo com inexorável energia.   

Mas o fino instinto do coração feminil e mais ainda do coração amante, 

fizera Laura há muito compreender que essa severidade de apreciação era 

filha de um grande e nobre patriotismo e que esse brasileiro, que sem piedade 

castigava os vícios de nossa organização social, amava ardentemente essa 

pátria que parecia desprezar. Laura começara durante a viagem a prestar mais 

atenção aos assuntos pátrios e, muitas vezes, aplaudira no imo do peito o viril 

patriotismo de Artur, que não cedendo ao amor próprio, analisava severamente 

os erros e vícios do nosso sistema social e político, mas nem por isso deixava 

de amar ardentemente a nossa bela pátria, esta pérola da América do Sul. 

Contudo devemos dizer que a donzela só compreendeu toda a extensão da 

palavra – pátria –, quando aos seus ouvidos chegaram os termos injuriosos de 

que se usara o argentino. 

O sangue brasileiro lhe ferveu nas veias, o rubor lhe subiu às faces, e sua 

pequena mão se crispava em impotente ira, ao passo que, levantando-se com 

um movimento arrebatado, murmurava: 
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– Ah, se eu fosse homem... 

No mesmo momento, percorreu um choque o seu corpo e seus olhos se 

animaram de estranha expressão, mistura singular de alegria e de receio. 

Na órbita de luz que cercava a mesa, surgira repentinamente a imponente 

figura de Artur, atrás da qual só vagamente se desenhava na sombra o vulto de 

João de Aguiar. 

Laura viu que seu marido – porque nesse solene momento assim o 

denominava o seu coração –, se colocara junto ao argentino, que continuava a 

praguejar contra o Brasil. 

Artur pôs a mão no ombro do argentino, estava pálido, mas perfeitamente 

calmo, quando, com as sobrancelhas franzidas e grandes olhos cheios de 

nobre ardor, disse pausadamente ao palrador, que se virara admirado: 

– Senhor! Tenho a honra de ser brasileiro! 

 Não mais pode compreender a moça, não só porque embaixo se fizera 

repentino tumulto, quando a uma resposta insolente do argentino, a mão de 

Artur caíra sobre a sua face, imprimindo-lhe a sua indelével marca, mas 

também porque no coração de Laura se operara repentina mudança: é um 

herói, meu Artur, é um herói, bradava uma voz no seu interior. 

Precipitadamente atirou-se ela para dentro do salão para voar escada 

abaixo e cingir o esposo em seus braços, mas repentinamente parou e o 

sangue se lhe gelou nas veias... 

Recordou-se que estava na Europa e que essa sangrenta injúria devia ser 

lavada em sangue.  

– Bater-se-á em duelo e pode morrer! Foi a ideia que rapidamente 

atravessou-lhe o espírito e fez com que a desfalecida caísse sobre o divã. 

E depois falou-lhe o seu indomável orgulho: 
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– Exporia ele a sua vida contra um mísero palrador, se me amasse? Oh, 

por certo que não... Se assim procedeu, é porque não me ama, porque eu nada 

valho para ele. 

E debulhada em lágrimas, conservou-se no lugar em que estava ainda 

mesmo quando ouviu as pisadas dos dois homens que passaram em frente à 

sua porta, subindo para o segundo andar onde estava o quarto de João de 

Aguiar. 

A dúvida fizera reviver o orgulho da infeliz moça...  
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IX 

 

Laura, entregue a uma luta cruel, ouviu, durante algum tempo, os passos 

dos dois amigos no quarto de João de Aguiar, que ficava por cima do seu. 

Depois ouviu arrastar de cadeira; Artur ia sem dúvida retirar-se para o seu 

quarto, também situado no segundo andar. 

– Não veio, disse Laura entre soluços, não veio dar-me, ao menos, uma 

palavra de adeus! 

E levantando-se, abriu a porta e ocultou-se no corredor, já escuro, junto à 

escada, sem saber por que o fazia. Abriu-se em cima uma porta e a voz de 

Artur dizia: 

– Não durmas demais, meu velho; ao romper do dia temos de estar no 

lugar designado! 

Mortal ânsia abalou todo o ser de Laura, que fugiu precipitadamente para o 

seu quarto. 

– Ao romper do dia... no lugar. Não havia dúvida, era real o que ela 

adivinhara por entre horríveis torturas. Artur ia bater-se em duelo... E nem se 

lembrava de dizer-lhe, ao menos, adeus... Mas também... merecera ela a 

menor atenção de sua parte?... certamente que não... Sim, era ela agora que 

devia procurá-lo, lançar-se-lhe aos pés, implorar-lhe o seu perdão, pedir-lhe 

que, se não pudesse perdoar-lhe, ao menos a deixasse morrer ao seu lado! 

É o que ela devia fazer, dizia-lhe o seu coração em torturas... 

Mas ainda revoltou-se, pela vez última triunfante, o seu indomável orgulho: 

– E se me repelisse com desprezo, se aproveitasse o momento para vingar 

na mulher súplice e arrependida a mortal ofensa que lhe fiz na noite do 

casamento? 

Essa ideia, por absurda que fosse (e realmente o era), fez congelar-se o 

sangue, que lhe escaldava as veias. 
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Laura não procurou Artur, mas também não cerrou as pálpebras durante 

toda a noite. Seu atormentado espírito, em luta com o seu coração confrangido 

por imensa dor, agitou-a cruelmente durante as longas horas que ainda 

faltavam para o romper do dia. 

 Começava a aparecer a primeira claridade, quando Laura pressentiu um 

leve movimento no quarto de João de Aguiar: 

– É Artur que o vem chamar para esse fatal encontro... Nem mesmo agora 

me dirigirá uma palavra em despedida? 

Não pensava em tal o marido. 

A moça entreabriu a sua porta e daí a pouco ouviu descer os amigos. 

Pararam no corredor e ela ouviu João de Aguiar dizer: 

– Não queres dizer algumas palavras a tua mulher? 

– Não, contestou Artur. Seria interromper o seu sono da manhã, que é o 

melhor. Se o negócio tiver mau fim, lhe dirás em qualquer ocasião que a idade 

não preserva de asneiras, e que eu, que não peco por excessivo patriotismo, 

não pude tranquilamente ouvir injuriar a nossa pátria. 

– Mas... 

– Vamos, vamos... Não temos tempo a perder; não quero ser o último na 

liça. E depois... bem sabes que tudo dá no mesmo... 

As vozes afastaram-se. 

Laura fechou a porta e disse com raiva: 

– Não me quis ver... pois que siga ao seu destino! 

Mas, por maiores que fossem os esforços que fez para conservar-se nesta 

disposição de espírito, não o conseguiu. As amargas palavras de Artur: “Seria 

pena interromper o seu sono da manhã”, não tinham sido ditas com expressão 

irônica ou sarcástica; antes ressumbrara delas profunda tristeza. Mas não quis 

vê-la, nem mesmo convidado pelo amigo. Deitar-se, era, pois, o melhor que 

podia fazer... 
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Mas não; era impossível. Uma horrível ânsia apertava-lhe o coração, 

sufocava-a. Ela correu à janela, que abriu, para deixar entrar o fresco e úmido 

ar da manhã... Seu olhar mergulhou-se nas brumas da madrugada, e lá, no fim 

da alameda de tílias, dobravam os dois homens para o mato, que ficava à 

pequena distância da cidade. 

A ideia do perigo que corria Artur derrocou o último resto do seu orgulho. 

Envolvendo-se em um xale, foi para a rua e seguiu os dois amigos, tomando no 

fim da alameda o atalho por onde desapareceram. 

Assim atravessou um prado de fresca relva e penetrou no mato no mesmo 

lugar em que vira desaparecerem os dois homens e onde já estava parado um 

carro que, sem dúvida, conduzira o adversário de Artur e sua testemunha. 

Laura caminhava apressadamente, atravessando o mato, mas repentinamente 

estacou. 

É que chegara a uma encruzilhada, da qual partiam três caminhos em 

direções opostas. Qual deles seguiria? Tomada de horrível ânsia, caminhou 

alguns passos por um, depois voltou, encaminhando-se por outro dos 

caminhos e tornou a voltar...  

O sol começava a dourar os cimos das árvores: era chegada a hora fatal... 

Sem mais pensar, enveredou a jovem por um dos caminhos; daí a pouco, 

porém, achava-se em uma espécie de capoeira e compreendeu que não era 

esta a direção. Em um momento deu-se o que ela esperava... À pequena 

distância à direita, ouviu dois tiros, que quase pareceram um só. Laura 

vacilou... depois, porém, soltou-se de seu peito um ansioso grito, e, sem 

reparar nos espinhos que lhe dilaceravam as roupas e as carnes, atirou-se pelo 

mato adentro na direção dos tiros. 

Não teve longo caminho a fazer. Chegada à orla do mato, viu à curta 

distância um pequeno prado, no qual diferenciou dois grupos, compostos cada 

um de duas pessoas; somente divisa, em cada um deles, um homem em pé e 

outro estendido na relva... 

Um destes era o argentino... Mas Laura não o via, não via senão Artur... 
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– Artur, meu Artur!, bradou com voz ofegante e, correndo como doida, 

achou-se no seguinte momento de joelhos ao lado do moribundo esposo, 

cingindo-o com os braços... 

Porque Artur morria. Segundo a combinação feita, haviam ambos atirado 

ao mesmo tempo: a bala de Artur penetrara na têmpora direita do argentino, 

que caiu sem soltar um gemido; mas a bala dele havia penetrado no peito de 

Artur. 

A testemunha do argentino era um médico espanhol. 

João de Aguiar, pálido como cera, perguntou-lhe em voz baixa:  

– Não haverá salvação, doutor? 

O médico fez sinal de negativo:  

– Nenhuma; só tem segundos a viver. 

– Artur, meu Artur, dizia Laura por entre soluços com inexprimível ternura. 

Aqui me tens, tua Laura, tua mulher, tua escrava, que quer viver para ti só, 

morrer mil vezes por ti... que te ama, que sempre te amou... 

O ferido, que tinham encostado sobre uma grande pedra no centro do 

prado, ergueu a cabeça ao som dessa voz apaixonada e súplice e abriu os 

olhos já sombreados pelas asas do anjo da morte. Mas, quando reconheceu 

Laura, os iluminou um raio de imensa alegria... O moribundo fez um esforço 

sobre-humano para cingir com seus braços a bela cabeça da esposa e, 

reprimindo a custo o estertor da morte, disse com um cruciante sorriso: 

– Cheguei, pois, a conquistar o teu amor... minha bela soberba, idolatrada 

Laura... 

Sua nobre fronte inclinou-se, cerraram-se as suas pálpebras e um 

convulsivo tremor percorreu as feições do seu viril rosto. E ela o cingiu em seus 

braços, colocou os lábios sobre a sua boca já fria, como se quisesse reter a 

vida que se esvaía... 
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E Artur exalou a vida sobre a pressão desse beijo nupcial, que infelizmente 

vinha tão tarde. 

...............................................................................................................................   

  

Quando João de Aguiar, que estava como que sob o peso de um horrível 

pesadelo, voltou uma hora depois ao lugar da desgraça, trazendo uma maca e 

algumas pessoas para carregá-la, achou Laura imóvel e sentada no chão, com 

a cabeça de Artur no colo. Ela cingira a nobre e pura fronte do morto com um 

ramo de verdes folhas de carvalho e o seu rosto estava mais lívido do que o do 

finado, que tinha uma expressão pacífica e feliz, o último reflexo dessa 

suprema alegria que conquistara à custa do sangue do seu coração. 

A jovem contemplava com os olhos secos a fisionomia do esposo morto... 

Sua dor era daquelas que não encontram lágrimas. 

Quando ouviu os passos dos homens, assustou-se, como se acordasse de 

um sonho. Logo depois, porém, tornou a cair na mesma imobilidade. 

Ao pobre João de Aguiar impressionara desagradavelmente essa coroa de 

verde folhagem, com que Laura ornara a cabeça do esposo. Parecia-lhe isso 

uma espécie de profanação, uma afetação teatral e não podendo dominar esse 

sentimento, disse com voz breve: 

– É tempo, senhora... 

Laura não o deixou acabar de falar, embora não despregasse a vista do 

rosto do finado. 

– Tenho a honra de ser brasileira, murmurou ela, tenho a honra... sim, ele 

tinha honra, muita honra, honra até o último suspiro, meu Artur, meu herói!  

E quase cantando recitou, com olhar desvairado, os versos de Camões: 

 

E aqueles que por obras valorosas, 

Se vão da lei da morte libertando  
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Cantando espalharei por toda a parte, 

Se a tanto me ajudar engenho e arte! 

 

João de Aguiar disse com amargura: 

– O final é digno dessa horrível tragédia, o marido morto, a mulher louca! 

O amigo de Artur enganava-se: Laura não enlouquecera. 

Daí a pouco, levantou-se e ajudou a colocar o corpo do esposo na maca, 

que acompanhou a passo lento, segurando uma das geladas mãos da vítima 

do mais nobre patriotismo. 

Chegada ao hotel, mandou depositar o corpo sobre o seu leito e encerrou-

se com ele durante todo o dia. 

Só na manhã seguinte, abriu-se a porta e ela mandou pedir uma entrevista 

a João de Aguiar. 

O amigo achou Laura calma, seu rosto, branco como cera, tinha a 

expressão marmórea e fria das estátuas antigas; seu porte era firme e no fundo 

de seus negros olhos lia-se a certeza de uma resolução suprema. 

Assim recebeu o amigo do finado esposo, cujo corpo estava sobre o leito 

coberto com um lençol de cambraia, que desenhava as suas hirtas formas. 

Mas essa calma, esses olhos vermelhos, cuja ardência não fora mitigada 

por uma só lágrima, esse rosto marmóreo, tinham alguma coisa de terrível, 

eram a expressão mais clara de um desespero sem limites. 

– Sr. Aguiar, disse ela com voz clara e calma, mandei-o incomodar para 

pedir-lhe se sirva ver médicos que possam embalsamar o corpo do meu 

esposo, porque quero levá-lo para a pátria, para essa pátria que tanto amou e 

pela qual morreu! 

Um leve tremor agitou-lhe a voz. 
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João de Aguiar, incapaz de proferir uma palavra, inclinou-se silencioso e 

satisfez a vontade da jovem viúva. 

O corpo de Artur foi embalsamado e Laura acompanhou o caixão ao porto 

de Havre. Aí esperou a saída do paquete alemão, que só raras vezes conduz 

passageiros, e, fretando toda a câmara, fez toda a travessia junto ao caixão 

que encerrava os restos mortais do esposo, cujo rosto ficava visível por um 

vidro colocado na tampa do caixão. 

João de Aguiar tinha tomado passagem no paquete inglês e chegara ao 

Rio dias antes da viúva. 

Logo de chegada foi o cadáver dado à terra no cemitério de S. Francisco 

de Paula e na noite desse lúgubre dia apresentou-se João de Aguiar no 

palacete de Botafogo. 

Laura o recebeu com triste gravidade, mas calma e insensível como 

sempre, com essa mesma impassibilidade com que depois da cerimônia 

fúnebre recebera o seu pai. 

Este lhe havia naturalmente oferecido o seu auxílio para as questões de 

herança a liquidar, indagando logo se Artur deixara testamento. 

Laura contestou-lhe que ignorava e que lhe era indiferente. 

E outra resposta não obteve o velho visconde, que consternado se retirara.   

João de Aguiar cumprimentou a pálida moça e disse-lhe: 

– Minha senhora, o seu finado marido, no testamento que acaba de ser 

aberto, nomeou-me o seu primeiro testamenteiro. 

Laura não fez sequer um gesto. 

– Sinto, continuou João de Aguiar, ter de incomodar a senhora com esses 

assuntos, mas há necessidade absoluta do preenchimento de certas 

formalidades. Acresce que a minha tarefa é das mais simples: o pobre Artur, 

excetuando apenas alguns avultados legados que fez aos seus escravos que 
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deixou livre, instituiu a senhora herdeira de toda a sua fortuna, bens móveis e 

imóveis, dinheiro, palacete, fazendas... 

– O palacete? Contestou Laura maquinalmente. Que caia em ruínas... 

morreu o seu dono... 

– A senhora resolverá o que julgar conveniente. Quanto ao resto da grande 

fortuna, o Sr. Visconde... 

– Meu pai nada tem com isso. O senhor dê tudo aos pobres, às 

instituições, a quem quiser... Não chegaria ainda o escultor que mandei 

chamar? 

– Está na sala de espera. Mas a senhora... 

– Perdão, esses negócios não me interessam... 

Laura levantou-se, deixando João de Aguiar perplexo e passou à sala de 

espera, onde entrou em longa conferência com o escultor, ao qual 

encomendou um túmulo de rara beleza para o finado esposo. 

Foi daí em diante o seu único cuidado: ornar a sepultura do marido. 

Em poucos dias, graças ao dinheiro, que não era poupado, estava pronto o 

magnífico túmulo em cujo frontispício se lia: 

 

AQUI JAZ 

ARTUR MOREIRA 

MORTO EM DUELO PELA HONRA DE SUA PÁTRIA. 

JULHO 1875. 

............................................................................................................................... 
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X 

 

 É meia-noite. A imensa abóbada do céu, recamada de estrelas, é límpida 

e clara. A lua cheia espelha a sua imagem nas águas do pequeno lago de 

Petrópolis. 

No banco de pedra junto à margem, vê-se um vulto de mulher, coberto de 

luto. A lua deixa entrever a marmórea palidez daquele rosto e os amortecidos 

reflexos de seus louros cabelos. 

Os seus grandes e negros olhos fixam-se sobre as águas do lago, suas 

mãos entrelaçadas são imóveis, seus lábios cerrados parecem de estátua. 

Passa-se uma hora. Depois levanta-se o vulto e encaminha-se para o lago, 

desaparecendo por momentos nos arbustos junto à riba. 

Daí a pouco ressurge na arenosa praia e sua figura é inundada pela pálida 

luz da lua, que já se aproxima dos cimos das montanhas, onde vai sumir-se. 

O vestido de seda preto está levantado e atado à cintura; suas pesadas 

dobras mostram que contém um grande peso. 

E assim é, porque a moça só a custo pode dar os poucos passos que a 

separam da água. Quando esta chegou às suas plantas, para ela um momento. 

Depois, porém caminha, caminha sempre. Não se vê em seu rosto de estátua o 

mais leve movimento; nem os lábios lhe estremecem, nem as pálpebras se 

baixam sobre os seus grandes olhos de sombrio ardor... Toda ela é imagem da 

resolução fria e inabalável. A água cresce, a viúva donzela caminha, caminha 

sempre. Já cerca a fria onda aquele formoso peito em que outrora batera com 

uma indômita força um orgulhoso coração, até que o esmagou o malhete do 

destino, como se fora duro diamante. E ela caminha sempre... Agora só se vê a 

sua bela e pálida cabeça sobre a superfície da água, como colocada sobre 

uma salva de prata. 

Ainda um passo... um último ondular dos longos e louros cabelos soltos e 

nada mais... 



330 
 

A água borbulha no lugar em que desaparecera o cabelo, e uma leve brisa 

agita as graciosas copas das palmeiras à margem e a lua desaparece atrás 

das montanhas. 

   

  

FIM 
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4. IMAGENS 

 

 

 

Resumo da história universal, publicado em Pelotas em 1856.  

(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Jornal de Anúncios, de Carlos de Koseritz, de 1º de março de 1859 

(Acervo da Biblioteca Pública Pelotense) 
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Cabeçalho do jornal O Brado do Sul de 29 de março de 1859, onde consta 
Domingos José de Almeida como editor responsável e não Carlos de Koseritz. 

 
(Acervo da Biblioteca Nacional) 
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Anúncio publicado n’O Brado do Sul, de 29 de março de 1859 
 

(Acervo da Biblioteca Nacional) 
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 Capa de A donzela de Veneza publicada em 1859.  
 

(Acervo pessoal de Luis Borges) 
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Primeira página da novela A donzela de Veneza 
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Anúncio publicado n’O Brado do Sul, em 19 de janeiro de 1860. 
 

(Acervo da Biblioteca Nacional) 
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Acusação de Isidoro Paulo de Oliveira, redator do jornal pelotense Noticiador, 

publicada no dia 25 de fevereiro de 1860. 
 

(Arquivo público do estado do Rio Grande do Sul) 
 

 

 

 

 

Assinatura de Koseritz retirada de um processo judicial de 1860,  
pertencente ao Arquivo Público do Rio Grande do Sul. 

 
(Arquivo público do estado do Rio Grande do Sul) 
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Propaganda publicada n’O Brado do Sul de 17 de junho de 1860 
 

(Acervo da Biblioteca Nacional) 
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Anúncio de aulas particulares publicado  
no Eco do Sul de 22 de fevereiro de 1862 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 

 

 

 

Anúncios publicados no Eco do Sul em 1º de fevereiro de 1862  
mostram os meios de subsistência de Koseritz. 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Folhetim Um credor, de Maria Edgeworth, traduzida por Koseritz e publicada no 
Eco do Sul.  Imagem da publicação do dia 7 de fevereiro de 1862. 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Anúncio em língua alemã publicado por Koseritz no jornal Eco do Sul  
de 4 de fevereiro de 1862, em que assina “C. von Koseritz”  
e não “Carlos de Koseritz”, como assinava anteriormente.  

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Reportagem publicada  

no jornal Eco do Sul em 9 de outubro de 1862 

 

(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Capítulo VI do folhetim Um drama no mar,  
publicado no jornal Eco do Sul em 25 de outubro de 1862 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Subscrição para a publicação da novela Um drama no mar, ainda sem a atribuição 
da autoria a Koseritz, publicada no jornal Eco do Sul em 4 de novembro de 1862. 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Propaganda da novela Um drama no mar, já com a autoria atribuída a Koseritz,  
publicada no jornal Eco do Sul em 25 de maio de 1863. 

 
 

(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Primeira página da novela Um drama no mar (1863) 

 

(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Artigo sobre as acusações de crime de pederastia  
publicado n’O Comercial  de 8 de novembro de 1863 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Defesa de Koseritz, publicada no Eco do Sul,  
em 10 de novembro de 1863 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Após as acusações, Koseritz continuava lecionando,  
conforme O Comercial de 11 de novembro de 1863. 

(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
 

 
 

 
 

Nova acusação contra Koseritz publicada, n’O Comercial de  
12 de novembro de 1863 

(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Nova defesa de Koseritz no jornal de 12 de novembro de 1863 
 

(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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As acusações também foram publicadas n’ O Diário do Rio Grande de  
20 de novembro de 1863 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Nota da polêmica publicada no Eco do Sul de 20 de novembro de 1863 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Primeira página da novela Laura: também um perfil de mulher (1ª edição, de 1875). 

(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Primeira página da novela Laura: também um perfil de mulher (2ª edição, de 1882). 

 

(Acervo da Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 
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Assinatura de Koseritz retirada de um manuscrito de 1885 
 

(Acervo da Biblioteca Nacional) 
 

 

 

 
 

Propaganda publicada no  
Almanaque Literário e Estatístico do Rio Grande do Sul de 1890. 

 
 

(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 
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Imagem de Koseritz, que antecede sua biografia, publicada  
no Almanaque Literário e Estatístico do Rio Grande do Sul de 1891. 

 
(Acervo da Biblioteca Rio-Grandense) 

 

 


