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Introdução
Carlos Von Koseritz, conhecido jornalista alemão no estado do Rio

Grande do Sul, escreveu para diversos jornais, redigiu jornais em língua alemã,

defendeu os imigrantes no estado, foi um dos divulgadores do Realismo,

cientificismo e determinismo no Brasil. Porém, através de pseudônimos ele

revelou na ficção a sua face romântica.

Essa face fica explícita na novela Um drama no mar, publicada na

cidade de Rio Grande, primeiramente em folhetim no jornal Eco do Sul no ano

de 1862 e, posteriormente em 1863, no formato de livro, também pela tipografia

Eco do Sul; e no romance Laura, também um perfil de mulher publicado

também em Rio Grande pela Tipografia J. J. R. da Silva em 1875, chegando à

segunda edição em Porto Alegre em 1887.

A novela Um drama no mar baseia-se numa tragédia ocorrida em praias

gaúchas no ano de 1862, fato esse que é confirmado através de notícias dos

crimes expostas no jornal Eco do Sul entre os dias 8 e 12 de outubro de 1862,

e também pela nota encontrada na edição de 1863 que retifica o nome do

assassino.

O romance Laura, também um perfil de mulher é um típico romance de

costumes que descreve perfis da sociedade na Corte (Rio de Janeiro). Koseritz

segue os modelos de romancistas brasileiros famosos, como por exemplo,

Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar, esse último autor de Senhora

que também é publicado em 1875 com igual tema: o casamento como uma

transação financeira.
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Objetivo
O objetivo principal desse trabalho é consolidar Koseritz como um

ficcionista romântico através dessas duas obras que se apresentam dentro dos

moldes românticos vigentes no Brasil no século XIX.

Metodologia
Em um primeiro momento, foi realizada a busca do exemplar na

Biblioteca Rio-Grandense, conservado entre os autores anônimos. Após a

confirmação da autoria, foram realizadas a leitura e a atualização ortográfica da

novela Um drama no mar, bem como a análise dos aspectos históricos, através

de pesquisas no jornal Eco do Sul, e dos aspectos literários. Essa fase da

pesquisa está registrada em um artigo publicado na revista on-line Mafuá

(UFSC) e nos Anais do Ciclo de Conferências Históricas (FURG).

Em um segundo momento, foi realizada a busca do exemplar na

Biblioteca Rio-Grandense, encadernado junto a outro livro. Após, foram

realizadas a leitura e a atualização ortográfica do romance Laura, também um

perfil de mulher, bem como análise dos aspectos literários que contemplam a

leitura de demais romances da época para o estabelecimento de comparações.

Em um terceiro momento, foi realizada a comparação dos dois textos,

contemplando os aspectos românticos existentes em ambos.

Resultados parciais
A partir das pesquisas realizadas, conseguiu-se encontrar essas duas

obras que eram apenas citadas por historiadores e biógrafos de Koseritz sem

que se conhecesse nenhum exemplar das mesmas. E conseguiu-se também

elucidar essa face romântica até então desconhecida do referido autor.

Conclusão
Pode-se concluir que o resgate dessas duas obras de Koseritz é de

suma importância para que se possam conhecer obras escritas e em Rio

Grande no século XIX, obras essas que ajudaram a formar o sistema literário

local e que, até essa pesquisa, eram consideradas desaparecidas.

Além disso, esse resgate traz a luz aspectos ainda desconhecidos do

jornalista e escritor Carlos Von Koseritz, que a partir de Um drama no mar e
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Laura, também um perfil de mulher pode ser reconhecido como um ficcionista

que escreveu no Rio Grande do Sul sob a ótica romântica vigente no país.
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