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RESUMO 

 

A presente monografia trata da edição crítica de 14 textos poéticos de Georgina Erismann 

(1893-1940), publicados no jornal Folha do Norte, no período de 1909 a 1960, e no livro 

Georgina Erismann de Carlos Mello (2007). Relatam-se as interferências ocorridas na 

transcrição dos textos reeditados por (MELLO, 2007). Os textos destacam-se por discutir 

temas relevantes, trazendo à tona costumes e importantes fatos sociais como: a emancipação 

feminina, o patriotismo no interior da Bahia, os acontecimentos relacionados a história 

feirense e a vida da escritora. Apesar de Georgina Erismann ter sido uma personagem 

marcante, que trouxe prestígios à cidade de Feira de Santana-BA e que se destacou pelas suas 

apresentações artísticas, o principal meio em que publicou foi no jornal Folha do Norte. Nas 

edições, seguiu-se o modelo de edição face a face, com a imagem digitalizada do jornal. 

Apresenta-se a edição fac-similar do corpus, seguida da edição semidiplomática e da edição 

crítica para os politestemunhais, realizadas no aparato crítico, com as modificações 

devidamente sinalizadas da versão autoral. O intuito é apresentar para o público os textos 

mais próximos da versão publicada pela autora, evitar o esquecimento da sua memória e dar 

voz aos textos que fazem parte da história literária baiana, para que sejam perpassados a essa 

e as outras gerações. O trabalho de edição conservadora contribui para a preservação e a 

restituição mais próxima do original, com a conservação da escrita da época. Desta maneira, 

trata-se de uma pesquisa bibliográfica documental. O estudo proposto está subsidiado pela 

Filologia Textual (SPINA, 1994; TELLES, 2012; CAMBRAIA, 2005); para a vida de 

Georgina Erismann (MELLO, 2007). A edição crítica foi realizada com base nos critérios da 

Crítica Textual Moderna e nas adaptações apresentadas por (BARREIROS, 2012; 2013; 

2015). 

Palavras-chave: Georgina Erismann. Folha do Norte. Edição. 

 
 



 

 

RESUMEN  

 

La presente monografía trata de la edición crítica de 14 textos poéticos de Georgina Erismann 

(1893-1940), publicados en el diario Folha do Norte, durante el período de 1909 a 1960, y en 

el libro “Georgina Erismann”, de Carlos Mello, publicado en 2007. El trabajo monográfico 

pretende relatar las interferencias ocurridas en la transcripción de los textos reeditados por 

MELLO (2007). Los referidos textos se destacan por discutir temas relevantes, además de dar 

visibilidad a las costumbres e importantes acontecimientos sociales de la época. Se destacan 

especialmente, las referencias a la emancipación femenina, el patriotismo en el interior de 

Bahía, los acontecimientos relacionados con la historia de la ciudad de Feira de Santana, así 

como las alusiones a la vida de la escritora. A pesar de que Georgina Erismann fue un 

personaje relevante para la sociedad de Feira, tanto por sus manifestaciones artísticas como 

por el prestigio que aportó a la ciudad, el principal medio de publicación de sus creaciones fue 

el diario Folha do Norte. Las ediciones, siguió el modelo de edición cara a cara, con la 

imagen digitalizada del periódico. En ese trabajo, se presenta la edición fac-similar del 

corpus, seguida de la edición semidiplomática y de la edición crítica para los 

politestemunhais, realizadas en el aparato crítico, con las modificaciones debidamente 

señalizadas de la versión autoral. El objetivo de la monografía es presentar al público los 

textos más cercanos a la versión que la autora publicó en vida, además de evitar el olvido de 

su memoria, y dar voz a los textos que forman parte de la historia literaria bahiana. Se espera, 

así, contribuir para que la obra de Georgina Erismann sea preservada para esa y otras 

generaciones. El trabajo de edición conservadora contribuye a la preservación y la restitución 

más cercana al original, con la conservación de la escritura de la época. De esta manera, se 

trata de una investigación bibliográfica documental. El estudio propuesto está subsidiado por 

la Filología Textual (SPINA, 1994; TELLES, 2012; CAMBRAIA, 2005) y para la vida de 

Georgina Erismann (MELLO, 2007). La edición crítica fue realizada con base en los criterios 

de la Crítica Textual Moderna y en las adaptaciones presentadas por BARREIROS (2012, 

2013, 2015). 

Palabras-clave: Georgina Erismann. Diario Folha do Norte. Edición crítica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo desenvolvido na disciplina Filologia Românica III com os escritores 

feirenses não canônicos despertou em mim, à medida que estudava os autores e editava os 

textos no jornal Folha do Norte, juntamente com o professor Patrício Barreiros e colegas, o 

interesse de inventariar os poemas de Georgina Erismann publicados no periódico entre os 

anos de 1909 e 1960, visando à literatura em circulação e a sua relevância para a preservação 

da memória literária da cidade de Feira de Santana-BA.  

Georgina de Mello Erismann (1893-1940) nasceu na cidade de Feira de Santana. 

Excelente musicista, escritora e compositora, era sempre requisitada para realizar 

apresentações artísticas em teatros, comemorações cívicas e para ministrar aulas particulares. 

Ela estava à frente do seu tempo, rompeu os paradigmas e preconceitos existentes numa 

sociedade em que as mulheres eram silenciadas. Publicou alguns dos seus textos no jornal 

Folha do Norte, expressando os seus sentimentos e patriotismo em forma de textos poéticos. 

O Folha do Norte foi fundado no começo do século XX, em 17 de setembro de 1909, 

por Tito Bacelar, em Feira de Santana. O periódico era considerado “o mais antigo jornal em 

circulação na Bahia” (CAMPOS, 2011, p. 7), sendo o principal meio de comunicação e 

propagação de notícias, acerca dos acontecimentos da cidade e do povo feirense em seus 

diversos aspectos, correspondendo a um grande acervo que registrou a cultura, os costumes, a 

economia e a literatura da sociedade pertencente àquela época. O Folha do Norte está 

digitalizado e acessível para consultas no Museu Casa do Sertão, no Centro de Estudos 

Feirenses (CENFS), que se encontra na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

Os textos de Georgina Erismann retratam as temáticas da sua terra e as situações 

vividas que fazem parte da história de Feira de Santana. Destacam-se por discutir temas 

relevantes, trazendo à tona costumes e importantes fatos sociais como a emancipação 

feminina e o patriotismo no interior da Bahia. Atualmente, as pesquisas referentes aos 

escritores não canônicos vêm adquirindo espaço no cenário acadêmico por resgatar os valores 

e ideologias que representam a história social e a vida dos autores, que auxiliam nas pesquisas 

em diversas áreas, constituindo um extenso campo para o estudo cultural, linguístico, literário 

e histórico de uma época. 

O principal objetivo dessa monografia é apresentar a edição crítica dos 14 textos de 

Georgina Erismann, que foram publicados no Jornal Folha do Norte no período de 1909 a 

1960 e reeditados por Carlos Mello no livro Georgina Erismann (MELLO, 2007). Por meio 

do trabalho filológico, é possível evocar as lembranças da escritora e contribuir para a 
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conservação da memória literária baiana, consequentemente trazer à tona fatos históricos 

memoráveis que expressam a identidade feirense. Na edição escolhida, optou-se pela 

preservação da sua escrita, de modo que o léxico e a organização textual se aproximam do 

documento original. Destaca-se a relevância de manter os dados textuais da autora, que estão 

vinculados a sua história e ao momento em que foram escritos e divulgados. 

A metodologia concentra-se na pesquisa empreendida no acervo do periódico, no 

levantamento dos textos de Georgina Erismann publicados no Folha do Norte e na consulta 

ao livro Georgina Erismann. Segue-se o modelo de edição face a face para todo o corpus, 

seguido da edição semidiplomática, preservando a escrita do texto. A edição crítica foi 

realizada com base nos critérios filológicos da Crítica Textual Moderna e nas adaptações 

instituídas por P. Barreiros (2012). No aparato crítico foram sinalizadas as modificações e as 

atualizações na ortografia realizadas por Mello (2007). O estudo está subsidiado teoricamente 

pela Filologia Textual (SPINA, 1994; TELLES, 2012; CAMBRAIA, 2005; BARREIROS, 

2012; 2013). Para a vida e obra da escritora Georgina Erismann, adotou-se (MELLO, 2007). 

A presente monografia está composta de uma Introdução que aborda o tema geral da 

pesquisa, O referencial teórico, que está subdividido em duas seções: a primeira, retrata sobre 

A vida e a obra de Georgina Erismann; a segunda, sobre O trabalho filológico da edição; em 

seguida, descreve-se o Corpus, apresenta-se a Metodologia aplicada e A edição dos textos e 

por fim, as Considerações finais.  
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2 VIDA E OBRA DE GEORGINA ERISMANN 

 

Georgina de Mello Erismann nasceu em 27 de janeiro de 1893, na cidade de Feira de 

Santana. Seus pais eram Camilo de Mello e Leolinda Bacelar de Mello Lima. A vida artística 

a seduziu desde muito cedo. Por influência da sua mãe, ela desenvolveu sua apreciação 

musical e teve o seu primeiro contato com a educação. Ao iniciar os estudos em uma escola 

regular, demonstrou aptidão para a arte, criando poemas e encenações teatrais. Com o passar 

do tempo, foi se aperfeiçoando e os seus talentos eram notados. Em seu discurso, Georgina 

Erismann revela que desde muito pequena conservava o fervor para a música e a valorização 

das suas raízes:  

 

As tendências vêm do berço… 
Conta minha mãe que, quando eu era criança, gostava imenso de ser 

professora de piano. Era o brinquedo predileto: tinha uma Escola de 

Música, cheinha de bonecas. Recordo-me então que, todos os dias ao 

recolher aquele grupinho de alunas, eu ia sempre pensando assim: Quando 

eu for grande, terei uma Escola de Música, de verdade, com um bando de 

meninas, um piano e tudo… aqui mesmo, na minha terra… (MELLO, 2007, 

p. 52-53, grifo do autor). 

 

A escola de música projetada quando mais jovem, foi construída com o apoio das suas 

amigas e nomeada como a Sociedade Auxiliadora do Conservatório de Música, onde ensinava 

aulas de teoria musical. Para a realização desse projeto, Georgina Erismann aperfeiçoou os 

seus conhecimentos e expandiu a sua paixão pela música ao estudar no Instituto de Música da 

Bahia. Como também estudou harmonia e composição no Rio de Janeiro, engrandecendo 

ainda mais o seu dom como maestrina (MELLO, 2007). Durante os estudos, mostrou a sua 

grandiosidade como musicista e tornou-se uma grande artista. Logo depois, ao regressar à 

Feira de Santana, passou a ser reconhecida por muitos e admirada por quase todos que a 

prestigiavam com as suas expressões artísticas, dentre elas, músicas e textos, que ocorreram 

em cidades como Salvador, Rio de Janeiro e Campinas – SP. Segundo Santos (2012): 

 

[...] Outra participação presente no Cine-Teatro era a da poetisa e musicista 

Georgina Erismann, que, por várias vezes, em espetáculos denominados 

“Hora lítero-musical”, evento mesclando música e poesia, se apresentava 

neste espaço. Numa dessas apresentações a musicista feirense tocava o 

piano, e foi acompanhada por outros músicos um flautista e um violinista, 

sendo enaltecida pela imprensa local como “nossa genial conterrânea”1. A 

nota expressa a notoriedade que esta mulher ganhara na vida cultural da 

cidade (SANTOS, 2012, p. 106). 

                                                           
1 Folha do Norte. Festa Musical. Feira de Santana, 12 de maio de 1923.  
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Georgina Erismann casou-se com o engenheiro Walter Tudy Erismann, no dia 08 de 

setembro de 1926. Ela era uma excelente pianista e compositora, costumava tocar piano, 

apresentando ao público músicas de sua autoria e deleitava a todos que a ouviam na Pensão 

Universal, onde conheceu o seu esposo. A Pensão Universal era dos pais dela e por meio do 

seu sucesso, era frequentada por diversas pessoas que ajudavam a alastrar a sua fama e a 

cidade de Feira de Santana se tornava pequena para aquela grande mulher. Artista 

conceituada, tornou-se uma gigantesca figura feminina voltada para as manifestações culturais 

da sua cidade (MELLO, 2007). 

 

Figura 1 – Imagem de Georgina Erismann e Walter Tudy Erismann no seu casamento 

 
Fonte: Museu Casa do Sertão. 

 

Sempre guerreira, logrou sucesso em seus objetivos e sonhos, tornando-se professora 

de música e canto da Escola Normal de Feira de Santana, atual prédio do Centro Universitário 

de Cultura e Arte (CUCA), onde um ano depois, alcançou mais um degrau em sua carreira, 

quando cantou pela primeira vez o Hino à Feira, de sua autoria, representando a identidade 
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sociocultural de um povo e de sua terra. Apresenta-se aqui, o Hino à Feira publicado no livro 

de Mello (2007): 

 

Salve, ó terra formosa e bendita!  

Paraíso com o nome de Feira...  

toda cheia de graça infinita, 

És do norte a princesa altaneira. 

 

Bem nascida entre verdes colinas,  

Sob o encanto de um céu azulado...  

Ao estranho tu sempre dominas,  

Com o poder do teu clima sagrado. 

 

Sorridente como uma criança, 

Descuidosa da sua beleza...  

Do futuro és a linda esperança,  

Terra moça de sã natureza. 

 

Poetisa do branco luar… 

Pelas noites vazias de agosto,  

Fiandeira que vive a fiar  

A toalha de luz do sol posto. 

 

De Santana és a filha querida  

Noite e dia por ela velada.  

E o teu povo tão cheio de vida 

Só trabalha por ver-te elevada. 

 

Salve, ó terra formosa e bendita! (MELLO, 2007, p. 79). 

 

Cruz (2004) menciona que a Escola Normal de Feira de Santana teve a sua origem 

após o decreto da Lei de 1846, pelo Governador Francisco Marques de Goés Calmon. Ele 

afirma que: 

 

Essa Lei, além de promover reformas educacionais na Bahia, criou duas 

escolas normais no interior do Estado, uma delas destinada, posteriormente, 

a funcionar na cidade de Feira de Santana, com o nome de Escola Normal de 

Feira de Santana, foi inaugurada em 1° de junho de 1927, mas que só passou 

a funcionar em 10 de junho de 1927 (CRUZ, 2004, p. 144). 
 

Oito anos após a sua fundação, em 1935, foi publicada uma nota no jornal Folha do 

Norte intitulada A primeira Escola Normal Rural, que diz “Está publicado o decreto do 

Governo do Estado que transforma em Rural a Escola Normal desta cidade” (FOLHA DO 

NORTE, 1935). Segundo Cruz (2004), outros decretos foram aprovados, e o nome que 

prevaleceu até os tempos atuais foi o Instituto de Educação Gastão Guimarães, instituído em 

1962, pelo governador do Estado Juracy Montenegro Magalhães. 

Salve, ó terra... 

Salve, ó terra... 

Salve, ó terra... 
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No período colonial, o espaço escolar era destinado somente para o sexo masculino, as 

mulheres tinham ensinamentos pertinentes aos afazeres domésticos, fazendo-as vivenciar 

apenas para bordar, cozinhar, cuidar dos filhos e servir ao seu marido, que era o único 

provedor de sustento. Mesmo com os escassos direitos, aos poucos as mulheres conquistaram 

o seu espaço na sala de aula, obtendo o direito da educação igualitária, como também, o de 

educar, por meio da homologação da lei Ensino de primeiras Letras, sancionada em 15 de 

outubro de 1827. Segundo Mayara Cardoso, em sua dissertação De normalistas a 

professoras: um estudo sobre a trajetória profissional feminina em Feira de Santana 

(1950/1960), (2011):  

 

De maneira geral, já na passagem do século XIX para o XX, com o advento 

da República e com a, cada vez mais presente e reforçada ideia das 

diferenças naturais do sexo feminino, os currículos de ensino médio 

estiveram voltados para atender às ditas demandas femininas. As profissões 

da área de educação e saúde se consagraram como profissões de mulheres, 

em particular, de classe média (CARDOSO, 2011, p. 40, grifo da autora). 
 

Essa emancipação feminina é digna de admiração, pois, assim como Georgina 

Erismann, muitas mulheres ultrapassaram as fronteiras que eram pré-estabelecidas pela 

sociedade no final do século XIX e início do XX, sendo o começo de grandes avanços e 

rompimento de costumes. A conquista por um espaço perdura até hoje, mas nos séculos 

passados a luta por direitos eram maiores. Naquela época, as mulheres eram educadas para 

cuidar do lar, dos seus filhos e ser submissa ao seu marido, como comprova Rosa (2011): 

 

[...] Durante muito tempo, as mulheres viveram às sombras dos homens e 

sob as imposições masculinas. Idealizou-se uma mulher pura e doce e que 

tinha seu papel social somente voltado para o lar e maternidade. Suas vidas 

resumiam-se em se preparar e esperar o casamento e depois se dedicarem ao 

marido e filhos (ROSA, 2011, p. 3). 

 

Georgina Erismann se destacou entre o grupo de mulheres que buscavam sua 

autonomia e mostravam que as suas habilidades não deveriam ser executadas somente no 

ambiente doméstico. Em 16 de maio de 1927, ela já tinha o seu magistério e foi designada a 

ser professora, em um “[...] período de protestos femininos em busca de mais direitos, em 

especial o voto e a educação formal” (NICOLETE; ALMEIDA, 2017, p. 209). Diante disso, a 

imersão na esfera social por meio do magistério foi um grande passo na vida das mulheres 

que aos poucos foram inseridas no mercado de trabalho. Entretanto, essa luta não foi fácil, as 

críticas negativas eram constantes e moldar uma sociedade machista, requer alguns 

sacrifícios. Em seu artigo Professoras e rainhas do lar: o protagonismo feminino na imprensa 
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periódica (1902-1940), Nicolete e Almeida abordam sobre o magistério no Brasil e afirmam 

que: 

 

No Brasil, nas primeiras décadas do século XX, o magistério representou 

uma das escassas oportunidades profissionais para as mulheres. O fato de 

não terem um amplo acesso às demais profissões fez da docência a opção 

mais adequada para o sexo feminino, o que foi reforçado pelos atributos de 

missão e vocação, além da continuidade no trabalho do lar (NICOLETE; 

ALMEIDA, 2017, p. 209). 

 

Diante desse cenário, Georgina Erismann foi uma grande mulher, sendo musicista, 

compositora, professora, pianista, declamadora e poetisa (MELLO, 2007, p. 13). Dona de uma 

grande inteligência, dedicou a sua vida ao que mais gostava de fazer, a música e as 

composições. Além disso, escreveu e publicou diversos poemas, crônicas e apresentou 

recitais. Alguns desses textos, demonstram o seu afeto pela cidade, com conteúdos 

relacionados ao patriotismo, admiração e devoção a sua terra.   

Seus poemas eram publicados em jornais do Rio de Janeiro e da Bahia. Mesmo 

possuindo numerosos poemas, não teve publicações de livros em vida, mas deixou 

riquíssimos textos nos jornais de Feira de Santana e capital. Com isso, o escritor Carlos Mello 

se interessou pela vida da escritora e reuniu poemas, músicas e a sua biografia no primeiro 

volume do livro intitulado Georgina Erismann, publicado em 2007. Neste livro, são descritos 

os momentos mais importantes da vida da artista, como por exemplo, seu casamento, suas 

apresentações e nomeações, sendo um arcabouço de memórias. Mello (2007) afirma que 

Georgina Erismann faleceu no dia 23 de fevereiro de 1940, devido a um mal súbito. Em 

memória da escritora, no jornal Folha do Norte, de 3 de maio de 1940, Lopes publicou o 

poema Georgina Erismann, dizendo: 

 
Começando a sentir uma gloria infinita,  
Quer o verso blindando, ou a musica sã,  
Partiste, a sorrir, numa triste manhã, 
Paro o ceu cor de anil, com vossa alma bendicta!!... 
Deixaste, porém, mestra, os vossos versos santos,  
Cheios de mais perfeita e candida hamoniA!... 
Vossas composições cheias de mil encantos 
Hão de fugir com o sol que raios irradia!... 
Partistes, santa mestra, oh! nobre e ina artista, 
Porém, o vosso nome ha de Ficar na lista 
Da historia desta terra augusta e soberana!... 
A’ memoria gentil de vossa alma grandiosa, 
A saudade, jamais, sahirá, silenciosa,  
Do mêsto coração da Feira de Sant’Anna! (LOPES, 1940, p. 2). 
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Em memória póstuma, foram dedicadas homenagens a Georgina Erismann. Segundo 

Mello (2007), em reconhecimento pelo excelente trabalho e dedicação da escritora, a Escola 

de Música de Feira foi nomeada como Escola de Música Georgina Erismann, no ano de 1940, 

como também, pelas suas atuações em diversas áreas das artes e do saber, foi intitulada a Rua 

Professora Georgina Lima, pela lei nº 5, de 26 de novembro de 1951, sendo utilizado o 

sobrenome de solteira Georgina de Mello Lima. Notas sobre o seu falecimento foram 

publicadas pelo país, através de jornais e rádios.  

Diante de uma sociedade em que as mulheres eram apagadas do tempo e da história, 

sem expressões e voz ativa nas demandas sociais em que priorizavam os homens para as 

atividades comerciais, Georgina Erismann que não era somente do lar, foi a controversa de 

tudo o que era designado para as mulheres no seu século XIX e XX. Entre ser submissa ao 

marido, cuidar dos filhos e do ambiente doméstico, ela ignorou os discursos pregados ao 

condicionamento feminino e buscou reconhecimento para as suas composições e obras. Para 

Ramos (2007, p. 128) “A atuação na imprensa não se limitou apenas pela publicação de 

versos. Georgina Erismann era de fato uma legítima representante da cultura local”. Em 

homenagem, foi realizado um discurso pronunciado por Eurides Lacerda, para Georgina 

Erismann, e nele são apontados importantes traços que inclui a sua figura de destaque no 

cenário intelectual. Um trecho do discurso: 

 

A mulher não deve, não pode, escravizar-se às leis que a deprimam, às leis 

que lhe negam a possibilidade de uma cultura mais vasta, às leis que lhe 

roubam o direito de agir de modo próprio, enfim, que a forcejam a viver 

inteiramente acorrentada ao sexo forte… Seja a sua tão proclamada 

fragilidade, um estímulo, um incentivo para os nossos espíritos, que devem 

se erguer iluminando um todo.  
E se assim não fora, não teríamos uma Joana d’Arc, uma Maria Quitéria, 

uma Georgina Erismann… Espírito fulgurante e nobre, elevado pelo o seu 

próprio esforço [...] (MELLO, 2007, p. 29-30, grifo do autor). 

 

Mesmo com todas as barreiras impostas e os poucos direitos conquistados tardiamente 

pelas mulheres, Georgina Erismann foi autônoma, e com o tempo, adquiriu o respeito da 

cidade em que nasceu, sendo notada facilmente por ser uma excelente musicista, como 

salienta Mello (2007, p. 34) “[...] Georgina, por sua vez, considerada uma pianista exímia, 

compositora e poetisa, com brilhantes atuações, tendo se revelado, na atualidade, o 

reconhecimento nos meios artísticos da Bahia e do Rio de Janeiro”. Representando as vozes 

femininas que se calaram e foram silenciadas, mostrando que elas também podem ser das 

letras e das artes. Com a fama e o prestígio adquiridos, Targino Amorim (1935, p. 1) 
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reconheceu que “[...] Georgina tem e devia ter um logar de destaque entre as intelectuaes 

brasileiras”. Ramos (2007) concorda que:  

 

[...] Conseguiu como poucas, imprimir o seu valor de intéprete do 

sentimento, conseguindo com um espírito estudioso e inteligente, atenta às 

transformações do mundo, a importância da educação para a mulher do seu 

tempo e, principalmente pela acurada acuidade no reconhecimento do 

importante significado da cultura local para a construção original de sua obra 

(RAMOS, 2007, p. 132). 

 

Tais reflexões apontam que Georgina Erismann sempre esteve um passo à frente da 

sua época, viveu para ser a representatividade feminina baiana de uma época, Mello (2007, p. 

39) afirma que: “A atuação brilhante da inspirada musicista patrícia Georgina Erismann, em 

boa hora nomeada representante oficial da Bahia Artística, nas comemorações do centenário 

de Carlos Gomes, em Campinas, no estado de São Paulo [...]”. Mulher intelectual, sentia-se 

no direito de realizar todas as suas inquietações ao enfrentar os valores morais arraigados que 

descartavam o pensamento direcionado para empoderamento feminino.  

 

2.1 GEORGINA ERISMANN EM VERSOS 

 

Os dados levantados nos arquivos do jornal Folha do Norte permitiram conhecer 

melhor os hábitos praticados e vivenciados pela autora, correspondendo às questões 

relacionadas com as suas origens. Nesses documentos, é comum encontrar textos que relatam 

o cenário local fazendo menção às árvores, flores e tudo que a rodeava. Foram nesses poemas, 

que a autora descreveu a figura e a representação do campo, resultando na construção do 

tempo por ela vivido. 

Registrou nas linhas dos seus textos dados históricos sobre a cidade de Feira de 

Santana, ao escrever sobre algumas datas comemorativas e feriados que ocorrem no nosso 

país, como também, à fortes e frequentes vestígios sobre o regionalismo, a religiosidade e os 

fatos do seu cotidiano. Neles, a autora deixa transparecer os seus sentimentos de patriotismo, 

divulgando valores culturais e históricos feirense, acompanhado com a demonstração de afeto 

e gratidão ao povo. Quanto a isso, em uma entrevista no jornal Diário de Notícias, Georgina 

Erismann confessa a origem da pluralidade das temáticas das suas obras, e menciona que: 

 

A fonte perenal de inspiração: Quanto à poesia obedeço ao mesmo estilo. 

Sinto a influência do ambiente em que vivo. Adoro a simplicidade do campo 

- fonte perenal da inspiração. Daí, os meus versos, espontâneos, 

naturalissimos, libertos de convenções e de formas, que saem da pena como 
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a ingenuidade serena do arroio que passa entre flores silvestres… (MELLO, 

2007, p. 37, grifo do autor).  

 

Através dessa citação, é possível ter a oportunidade de relacionar a voz presente da 

autora nos seus documentos que conversam diretamente com os acontecimentos diários e com 

aqueles que fizeram parte da sua trajetória. Ao mesmo tempo em que escrevia sobre os 

caminhos percorridos, sempre incluía a todos que contribuíram para as suas conquistas 

consolidadas, usando dados familiares, amizades, memórias da infância e homenagens 

recebidas. Comprova-se isso, no poema e soneto Elegia e Mister Toy dedicados para a sua 

irmã Zilda Mello de Lima e seu animal de estimação. 

As suas produções literárias são impressões de uma cultura e de costumes feirenses 

que colaboram para os estudos da cidade naquela época. Esses textos fazem parte das 

coleções de histórias que expõe o seu íntimo, podendo ser considerados como 

autobiográficos, por trazer relatos que constituem partes da sua vida. Relatos sobre a sua 

biografia podem ser lidos em diversos textos do periódico, os quais permitem conhecer os 

ideais defendidos e a marca linguística.  

Ao se dedicar a escrita e a composição, foi autora de diversas músicas que foram 

apreciadas em suas apresentações. Sua primeira composição foi Noiva, em seguida, foram 

escritas outras canções que fizeram parte do seu repertório: Tropeiro, Polifonia, Angelus, 

Campânula, Garota, Cantigas de Luar, Mestiça, Martyr, Sombra, Saci pererê, Sayonara, 

Seresta e Moreninha (MELLO, 2007). Esta última foi gravada pelo musicista Jorge 

Fernandes, no disco Colúmbia. Também compôs hinos, segundo Mello (2007): 

 

A Bandeira Brasileira (em parceria com Gastão Guimarães), À Feira, Ao 

trabalho, Ao Três de Maio(em parceria com Maria Luiza de Souza Alves), 

Canção Patriótica e Redenção (Para treze de Maio) (MELLO, 2007, p. 19).  

 

No acervo do museu da Casa do Sertão, consta uma folha avulsa da capa da canção 

Seresta de Georgina Erismann, uma doação de Walter Tudy Erismann, para o Centro de 

Estudos Feirenses.  
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Figura 2 – Capa da canção Seresta, de Georgina Erismann 

 
Fonte: Museu Casa do Sertão. 

 

Identificada com os costumes regionalistas, escreveu poemas, canções, composições e 

atividades artísticas ligadas à sua terra, realizou entrevistas nas rádios PRA-4 (Rádio 

Sociedade da Bahia) e na PRC-9 (Rádio Educadora de Campinas), publicou artigos na Revista 

mensal ilustrada do Rio, com ricas temáticas, que fazem considerações a cultura, a política, 

costumes e as questões sociais. 

Georgina Erismann dedicou a sua vida para a arte e se destacou no meio artístico, 

aproximando-se de amigos intelectuais e musicistas, como o cantor Jorge Fernandes. Mostrou 

a sua grandiosidade, em se tornar independente pelo seu próprio mérito. Sendo aclamada 

pelos críticos da cidade de Campinas como a “Imperatriz da Inteligência Baiana” (MELLO, 

2007, p. 38). Ela rompeu os paradigmas estabelecidos da época ao atuar, representar e 

trabalhar. Em consideração a grande escritora e musicista, Targino Amorim escreveu uma 

nota no jornal Folha do Norte intitulada “Georgina Erismann” e demonstra a sua admiração, 

relatando: 

 

Georgina formou, sosinha, o seu ambiente de arte. Nele creou o seu 

sentimento muito proprio, caracteristico, que é, nos dias que correm, a coisa 

mais rara entre os intelectuaes brasileiros.  
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Ensaiou, com versos vacilantes,! Imprecisos, o futurismo que entre nós creou 

tão loucos adeptos, para mais tarde, imprimir às suas poesias a simplicidade 

de um rithmo que não tem prodecessor.  
Eu aprecio Georgina como gosto dos seus versos. A sua simplicidade, a sua 

graça emergente da despreocupação que a exalta e a liberta das futilidades 

tão propias do seu sexo, não é menos em poder de atração que a graça 

espiritual emanada do que ela diz pelo rithmo dos seus versos ou do que ela 

canta pelos fios de aço do seu piano (AMORIM, 1935, p. 1). 

 

Diante disso, é dada a valorização da literatura não canônica, apresentando as edições 

dos textos que exprimem informações sobre a autenticidade da autora, com poemas que 

desvelam fatos históricos e descrevem o cenário da sua cidade. Dessa forma, entende-se que a 

sua memória se faz presente em seus textos, sendo uma personagem feminina marcante da sua 

época.  

 

2.2 A RELEVÂNCIA DO JORNAL FOLHA DO NORTE PARA A SOCIEDADE 

FEIRENSE 

 

A cidade de Feira de Santana tem a sua origem no século XVII, localizada “[...] numa 

zona intermediária entre o litoral úmido e o interior semi-árido na região Nordeste do Brasil” 

(SANTO, 2003, p. 1-2). Segundo o site Portal de Feira de Santana/Para além dos horizontes 

(on line, 2018), surgiu por meio dos moradores “Domingos Barbosa de Araújo e sua esposa, 

Ana Brandôa, proprietários da fazenda Santana dos Olhos D’Água, mandaram erigir uma 

capela sob a invocação de São Domingos e Santana”. O seu trabalho de pioneirismo, auxiliou 

no processo de desenvolvimento do município e a partir dessa construção foram instauradas 

novas casas no local. Grazyelle Santos (2008) aborda: 

 

[...] O município de Feira de Santana abarca um dos maiores entroncamentos 

rodoviários do Brasil, totalmente concluído na década de 1950. É cortado 

por três rodovias federais: a BR 1164, que rasga o município no sentido 

norte-nordeste, a BR 3245, que o liga a Salvador, capital baiana, num 

percurso de 107 km, e a BR 101, na direção sudeste; e por quatro rodovias 

estaduais: BA 0526, BA 502, BA 503 e BA 504 (SANTOS, 2008, p. 23). 

 

A região geográfica de Feira de Santana facilitou para que as suas terras fossem 

facilmente ocupadas. Com disponibilidade de água e o terreno fértil para a plantação, viu-se a 

oportunidade de atividades comerciais e econômicas para o início do município. Dentre estas 

atividades, está a criação de uma feira, organizada por vaqueiros, viajantes, pequenos 

agricultores e trabalhadores rurais que vendiam verduras, frutas, legumes e animais. No texto 
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O desenvolvimento urbano em Feira de Santana (BA) Urban development in Feira de 

Santana, Sandra Santo (2003) menciona que:  

 

Em pouco tempo, algumas pessoas começaram a se fixar na região, visando 

o pequeno comércio oriundo da passagem dos vaqueiros, surge assim, uma 

feira de gado e um comércio paralelo de alimentos e outros produtos 

essenciais à sobrevivência dos viajantes, durante o seu longo percurso, e á 

dos moradores da região (SANTO, 2003, p. 3). 

 

Com o tempo, adquiriu a sua independência da cidade de Cachoeira, em 13 de 

novembro de 1832, e o município passou a ser nomeado como cidade. Neste processo, Feira 

de Santana expandiu nas áreas comerciais, populacionais e econômicas. Santos (2008) 

menciona que “Na década de 1950, alguns edifícios já se destacavam na paisagem feirense, 

como os prédios da Euterpe, o da Prefeitura Municipal, o da Mesa de Rendas do Município, o 

do Feira Tênis Clube, o do Banco do Brasil e o da Escola Normal” (SANTOS, 2008, p. 27), 

onde Georgina Erismann iniciou a sua carreira como professora. O cenário rural, aos poucos, 

conquistou novos espaços urbanísticos com as construções de estradas e rodovias. O jornal 

Folha do Norte acompanhou parte do seu desenvolvimento e publicou notícias sobre as 

inaugurações de novos prédios, mostrando os processos dos trabalhos realizados nestes anos. 

Aline Santos (2012) aponta que: 

 

Em Feira de Santana essas pretensões de modernização surgem neste mesmo 

período, sendo que “as intervenções e melhoramentos se intensificaram nas 

primeiras décadas do século XX”2. Com o crescimento da atividade 

comercial e o aumento da população, um projeto de modernização da cidade 

foi idealizado pelas elites locais, elites essas que eram formadas por 

membros da imprensa feirense, profissionais liberais (médicos, advogados, 

engenheiros, farmacêuticos, professores), comerciantes, funcionários 

públicos, além de fazendeiros e coronéis (SANTOS, 2012, p. 19). 

 

Este cenário do século XIX ao XX mostra uma cidade a luz do seu crescimento. Feira 

de Santana passou e ainda se encontra em fase de crescimento ligados ao surgimento de 

ruas, asfalto, igrejas, cinemas, parques, entre outros, que caracterizam a sua identidade e 

desvelam o seu traço modernizador. Nesse espaço, também são encontrados importantes 

nomes que fazem partes do âmbito artístico e literário, como Georgina Erismann, Godofredo 

Filho, Aloisio Resende e Alberto Alves Boaventura, entre outros que deram visibilidade a 

                                                           
2 SANTOS, Cátia Maria Ferreira dos. Visões de uma cidade: imagens urbanas de Feira de Santana (1929-1940). 

Feira de Santana: UEFS, 2004, p. 7.  
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cidade, com seus textos literários publicados no Folha do Norte, registrando fatos sobre o 

cotidiano feirense.  

A história do jornal impresso no Brasil surgiu com a chegada da família real, 

precisamente no ano de 1808, trazendo inovações para a sociedade brasileira com novos 

meios de transmissão de informações. Estes primeiros jornais, tinham o intuito de divulgar os 

interesses políticos e pessoais da coroa portuguesa. Diniz (2012) relata que: 

 

Se em suas origens a imprensa foi um instrumento de transformação cultural 

e social insubstituível, peça fundamental para a consolidação dos ideais 

humanos, políticos, técnicos e científicos que moldaram o liberalismo 

moderno, com o tempo foi também responsável por introduzir alterações na 

maneira com que o ocidente conferia significado aos textos eruditos e 

religiosos, considerados nobre ou sagrados (DINIZ, 2012, p. 58-59). 

 

Com a liberdade de expressão adquirida, a imprensa passa a ser um mecanismo 

modernizador que disponibiliza para a população notícias sobre a sociedade. Esses fatos estão 

interligados a vida do público leitor, atendendo ao interesse do sujeito ao trazer informações 

atuais sobre a sua região e os aspectos ocorridos no mundo, como a educação, esporte, lazer, 

saúde e entretenimento. Mas, nem sempre o jornal foi tão acessível para todo os tipos de 

classes leitoras, em seu longo processo histórico, Lage (2005) mostra que: 

 

[...] primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense, editado em Londres a 

partir de junho de 1808, por Hipólito José da Costa Pereira Furtado de 

Mendonça, gaúcho, maçom e fugitivo da Inquisição portuguesa. Eram 

edições caras, livros de cerca de cem páginas e capa dura [...] (LAGE, 2005, 

p. 62).   

 

Em seu padrão, o jornal assume o papel de registrar os aspectos culturais ao retratar os 

costumes dos seres humanos, neste sentido, Diniz (2012) define o jornalismo como: 

 

[...] o jornalismo é um produto da cultura de massa, assim entendida como 

um conjunto de artefatos e saberes próprios da atividade industrial. É, 

portanto, a partir do momento histórico em que surge, consolida e se 

expande o fazer industrial moderno e toda a sua organização social, política, 

econômica, sobretudo que podemos falar em imprensa, em jornalismo 

(DINIZ, 2012, p. 69). 

 

Com isso, depois de 101 anos do primeiro jornal do Brasil, surge o jornal Folha do 

Norte, originário da cidade de Feira de Santana, fundado por Tito Bacelar no século XX, em 

17 de setembro de 1909. O jornal era um dos importantes meios de comunicação da época, 

nele, eram propagadas notícias sobre a vida feirense, as regiões circunvizinhas, como as 
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cidades de Santa Bárbara, Irará, Tanquinho, entre outros. Também, narravam sobre os 

acontecimentos de outros países, divulgando as guerras e outros assuntos pertinentes daquela 

época. O jornal permanece ativo até os dias atuais, dirigido pelo Dr. Antonio Navarro Silva. 

Santos (2008), aponta que: 

 

[...] Folha do Norte cumpriu ainda um papel pedagógico ao estabelecer 

idéias de cidade e de cidadão propagadas em notícias, crônicas, contos e 

poemas, criando e difundindo padrões que influenciavam os pontos de vista 

da população como um todo acerca do espaço em que viviam e de como 

deveriam viver nesse espaço. Mas esses padrões também eram importados 

de outras sociedades, vistos em notícias que falavam a respeito das cidades 

mais adiantadas do Brasil e do mundo (SANTOS, 2008, p. 30). 

 

Inicialmente, em sua primeira edição (1909), o jornal era publicado semanalmente, 

contendo em sua totalidade, a visão abrangente acerca dos temas políticos, pois, como se vê, 

segundo o site Folha do Norte “Na sua primeira edição, a Folha do Norte filia-se à corrente 

que apoia as candidaturas de Hermes da Fonseca, para a Presidência e de Wenceslau Braz 

para a vice-presidência da República [...]”3 (on line, 2018). Com o tempo, o jornal abrangeu a 

sua linha e passou a retratar a sociedade e as questões ocorrentes do mundo.  

 

Figura 3 – Capa da primeira edição do jornal Folha do Norte de 17 de setembro de 1909 

 
Fonte: Site Folha do Norte (on line).  

 

                                                           
3 Site Folha do Norte. Disponível em: <http://folhadonortejornal.com.br/portal/sobre/>. Acesso em: 06 nov. 

2018. 
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O discurso jornalístico está materializado por práticas cotidianas que constituem a 

sociedade, atribuindo valores para os costumes locais e a vida feirense. Em seu formato, estão 

compostos o nome do jornal, o ano, a data de publicação e o número da edição. Em sua 

estrutura, são encontradas colunas de diversos gêneros e tipologias textuais, como anúncios, 

propagandas, avisos fúnebres, homenagens e a folha social.  

 

Figura 4 – Jornal Folha do Norte, publicado em 07 de fevereiro de 1931 

 
Fonte: Jornal Folha do Norte. 

 

Como também, estão presentes textos literários como crônicas, poemas, quadras e 

poesias que foram escritos por pessoas que pertenciam a cidade, visitantes e migrantes, como 

por exemplo, o escritor Honorato Filho, de Salvador. Muitos destes, como Georgina 

Erismann, não publicaram livros enquanto vida e o jornal é o único meio de encontrá-los. Para 

Santos (2008): 

 

De modo geral, as produções literárias inscritas na Folha do Norte fornecem 

dados e indícios para o entendimento de como se desempenhavam as 

atividades literárias em Feira de Santana no período em destaque, tanto no 

que se refere aos seus aspectos formais, como para a escrita de uma história 
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da literatura local. Para a escrita dessa história em Feira de Santana busca-se 

evidenciar os aspectos peculiares da constituição da literatura ligados ao 

contexto social e cultural local, em que as práticas literárias se manifestam 

de forma diferenciada, em relação ao contexto nacional, mostrando 

reapropriações e funcionamentos que dizem respeito ao valor social e aos 

padrões de inteligibilidade predominantes na sociedade feirense (SANTOS, 

2008, p. 21). 

 

Vale ressaltar, que o jornal possui grandes subsídios literários de escritores canônicos 

e não canônicos, sendo um local de memórias que expressam o conhecimento e o 

comportamento social, arquivando importantes fatos histórico. É possível, através das 

pesquisas em acervos do periódicos se debruçar em diversos registros que descrevem hábitos 

de uma época e marcam as histórias de um povo. Como menciona Grazyelle Santos (2008):  

 

A literatura publicada na Folha do Norte mantém uma relação estreita com a 

história ao abordar como assunto a cidade de Feira de Santana. Por outro 

lado, o momento histórico que assinala as produções literárias também 

oferece subsídios para o entendimento de escolhas formais e temáticas dos 

escritores (SANTOS, 2008, p. 17). 

 

Sendo assim, é de suma importância a preservação da memória literária de Georgina 

Erismann mediante a edição crítica dos seus poemas encontrados no livro Georgina Erismann 

e no Folha do Norte. O periódico era um dos poucos meios de comunicação da época em que 

são encontrados alguns dos seus textos, a partir de algumas pesquisas, é comprovado que ela 

também escreveu no Folha da Feira. Editar esses textos, é apresentar a singularidade da 

escritora e, com isso, é necessário dar a voz e valorizar os escritores não canônicos da cidade 

e a sua literatura baiana, trazendo à tona as histórias de uma mulher que honrou a sua cidade e 

proporcionou valor a mesma, sobressaindo num período em que os homens tinham mais 

oportunidades e privilégios.  
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3 O TRABALHO FILOLÓGICO DE EDIÇÃO 

 

A escrita é uma das formas de comunicação humana. Por meio dela, são preservados 

documentos essenciais para a sociedade, tornando-se uma das principais fontes de memória, 

evitando o esquecimento e perpassando conhecimentos de geração a geração. Segundo 

Barreiros (2013, p. 32, grifo do autor) “A escrita não é a memória viva, mas ela tem a 

capacidade de rememorar, de evocar as lembranças, de funcionar como reminiscência e como 

garantia de se ter acesso a uma “aparência” da verdade do passado”. Com o passar do tempo, 

esses documentos estão sujeitos a modificações, devido a ação do tempo, do 

condicionamento, como também pela forma como são reproduzidos.  

Desta maneira, surge a necessidade de restaurar os textos de Georgina Erismann 

desgastados pelo tempo, para que seja possível ter acesso aos documentos de forma legível e 

preservar a sua escrita original, mantendo as abreviaturas, a sintaxe, a semântica e o léxico. 

Telles (2012) afirma que: 

 

[...] o método filológico apoia a análise linguística, ao fornecer com critérios 

um texto fidedigno. Por outro lado, elementos linguísticos do texto 

estabelecido permitem – e têm sempre permitido – estudar a língua aí 

documentada (TELLES, 2012, p. 258). 

 

A reconstituição dos textos é uma prática oriunda dos séculos atrás, mas perduram até 

hoje, através dos filólogos que se dedicam ao seu estabelecimento, possibilitando o acesso à 

cultura e a história de um povo, como esclarece Cambraia (2005): 

 

Com certeza a contribuição mais evidente e importante da crítica textual é a 

recuperação do patrimônio cultural escrito de uma dada cultura. Assim 

como se restauram pinturas, esculturas, igrejas e diversos outros bens 

culturais da humanidade, a fim de que mantenham a forma dada por seu 

autor intelectual, igualmente restauram-se os livros em termos tanto físico 

(recuperação da folha, da encadernação, da capa, etc.) quanto de seu 

conteúdo (recuperação dos textos) (CAMBRAIA, 2005, p. 19, grifo do 

autor). 
 

Diante disso, surgiu a crítica textual que se tornou uma disciplina científica por adotar 

os novos métodos propostos por Karl Lachamann, no século XIX, contribuindo para a 

inovação dos critérios existentes. Spaggiari e Perugi (2004) afirmam que: 

 

[...] o objetivo de Lachamann era de elaborar um método de edição 

científico, [...], que desse como resultado – através de vários processos e 
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fases escrupulosamente efetuadas - a reconstituição objetiva, quase mecânica 

do original perdido (SPAGGIARI; PERUGI 2004, p. 30). 

 

Com base nisso, o trabalho filológico consiste em reunir e transmitir à posteridade os 

documentos na sua forma mais confiável, eliminando o testemunho que acuse adulteração. 

Para Spina (1994): 

 

Lachamann revelou-se assim um marco decisivo na constituição da crítica 

textual, dando-lhe base e princípios científicos. Até então tratava-se de uma 

crítica subjetiva, como vimos, em que o filólogo tomava por base uma 

edição consagrada e a corrigia em confronto com um códice qualquer; e na 

incerteza entre diversas e contrastantes lições, era escolhida aquela que ao 

editor parecia mais bela e mais elegante (SPINA, 1994, p. 72). 

 

É nessa mesma linha de interesse que se respalda a necessidade de preservação dos 

textos de Georgina Erismann. O estudo filológico e a conservação da sua memória desvelam 

as demandas sociais, políticas e culturais de uma época, já que os seus textos estão conectados 

com a realidade da autora, transmitindo o contexto social em que ela estava inserida. Com o 

estudo e a edição da sua obra, pode-se averiguar os detalhes da escrita, a língua, a data e a sua 

temática. A escrita demanda diversas complexidades autorais, e tais informações, contém 

mudanças lexicais que ocorreram nos anos publicados, sendo possível observar as variáveis e 

o processo da sua escrita nos períodos de 1931 a 1940. 

Com a edição conservadora, é possível resgatar a voz dos seus textos por intermédio 

da transcrição sem nenhuma intervenção do filólogo. Reproduzindo de maneira cuidadosa 

todos os aspectos textuais encontrados nos seus testemunhos, para Telles (2012): 

 

Se o filólogo moderno interviesse para adaptá-lo aos modernos hábitos de 

leitura, tiraria da sua edição as caraterísticas linguísticas daquele texto. 

Desse modo, as marcas da scripta e do scriptor seriam apagadas. Somente 

uma edição de caráter conservador será capaz de manter as características do 

texto (TELLES, 2012, p. 144, grifo da autora).  

 

Por intermédio da escrita, é possível estudar e resguardar a história sociocultural, 

estabelecendo a mediação entre o passado, o presente e o futuro por meio dos textos 

descobertos, para Barreiros (2012, p. 92) “Portanto, o filólogo é o profissional que cumpre um 

importante papel no resgate da memória, não somente por salvar do esquecimento textos 

apresentados em forma de edição, mas por atuar como guardião de importantes documentos”. 

O texto é um material bruto a ser lapidado, e o filólogo se encarrega de exprimir toda a 

sua autenticidade, para se aproximar, se possível, do fidedigno. Sendo um ramo fundamental 
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para a preservação e resgate dos textos literários e não literários, que revelam contextos e 

fatos históricos do passado, além de colaborar nos estudos literários e linguísticos, 

disponibilizando para o público textos de fácil compreensão. De acordo com Spaggiari e 

Perugi (2004, p. 24), a “Tarefa da crítica textual (ou ecdótica) é a de reconstituir o original 

perdido, ou um texto de qualquer maneira fidedigno, com base na tradição manuscrita e 

impressa, direta ou indireta da obra”. Como também menciona Cambraia (2005) no seu livro 

Introdução a crítica textual, que: 

 

Considerando que, após ter se restituído a forma genuína de um texto escrito, 

ele é, via de  regra, publicado novamente, contribui-se também, assim, para a 

transmissão e preservação desse patrimônio: colabora-se para a transmissão 

dos textos, porque, ao se publicar um texto, este torna-se novamente 

acessível ao público leitor; e contribui-se para a sua preservação, porque se 

assegura a sua subsistência através de registros em novos e modernos 

suportes materiais, que aumentarão sua longevidade (CAMBRAIA, 2005, p. 

19-20). 

 

Então, compreende-se que a edição dos poemas de Georgina Erismann corrobora para 

salvaguardar os valores culturais de Feira de Santana e dar a voz, através dos seus textos, a 

escritora que foi silenciada e que dedicou a sua vida para arte; oferecendo a essa e as outras 

gerações a sua literatura que expõem os sentimentos de angústias, saudades, alegrias, a 

valorização das suas raízes e as situações vividas; revelando o seu traço particular. Inventariar 

os seus textos no jornal Folha do Norte e no livro de Carlos Mello Georgina Erismann é 

procurar compreender como os seus poemas dialogam com a sua vida e o contexto em que foi 

produzido. Para Telles (2012, p. 139): “Com esse tipo de edição pretende-se possibilitar o 

acesso e a preservação do texto editado, a partir de critérios que restituirão e fixarão a sua 

forma genuína, garantindo a fidedignidade e a acessibilidade necessárias”. 

Será realizado uma edição face a face, em que se apresenta o fac-símile do texto, a 

reprodução por imagem sem nenhuma intervenção do editor, para apresentar aos leitores e 

pesquisadores o texto na sua forma original, mantendo as características da sua escrita; 

seguido da edição semidiplomática. Nela, o filólogo faz o desdobramento de abreviaturas, 

devidamente sinalizadas, sem atualizações ortográficas e gramaticais; acompanhado dos 

politestemunhais, quando há mais de uma versão dos poemas, foi realizado a edição crítica, 

para evidenciar quantas versões existem do mesmo texto e as modificações que sofreram no 

processo de reprodução póstuma dos textos publicadas no livro de Mello (2007). 

Considerando a relevância nessa área, é preciso arquivar e evocar as memórias de 

Georgina Erismann com a intenção de conservar a sua literatura baiana, que está subsidiada 
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em documentos que refletem e narram o passado com as informações escritas pela própria 

autora. A memória de cada autor é singular, e trazem contribuições para a história.  

 

3.1 O CORPUS EDITADO  

 

Entre os anos 1909 a 1960 analisados do jornal Folha do Norte, Georgina Erismann 

iniciou as suas publicações em 1931. Dentre os 14 textos encontrados, estão poemas e poesias 

com temáticas relacionadas a sua vida e o patriotismo. As suas publicações foram mais 

recorrentes no período de 1933 e 1939. Dos textos inventariados, até então, grande parte 

encontra-se na segunda ou na quarta página, com propagandas e relatos sobre os aspectos do 

cotidiano feirense, sem coluna fixa. Veja no quadro abaixo:  

 

Quadro 1 – Quantidade de textos publicados por ano no jornal Folha do Norte 

ANO QUANTIDADE 

1931 1 

1933 4 

1935 1 

1936 1 

1938 1 

1939 3 

1940 1 

1948 1 

1950 1 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Na edição, foram mantidos os títulos em caixa alta, os subtítulos e as palavras foram 

transcritas no mesmo padrão dos textos publicados pela autora, sem a atualização da 

ortografia. O intuito é a preservação da escrita de Georgina Erismann, que marca um contexto 

histórico e as mudanças ocorridas ao longo do seu processo textual, por meio da edição 

semidiplomática. Nota-se isso, quando são descritas duas versões do nome irmã, uma no 

poema Adeus (1939) irmans e em Elegia (1933) irmã. Conforme L. Barreiros (2016):  

 
Esse tipo de edição busca reproduzir ao máximo as particularidades gráficas 

do texto, oferecendo ao leitor o conhecimento do modo de escrever do 

homem de qualquer tempo, garantindo assim a fidedignidade e a 

acessibilidade necessária (BARREIROS, L., 2016, p. 63). 

 

Na ordenação dos textos, seguiu-se a ordem de publicação do jornal Folha do Norte, 

sinalizando o ano do jornal, o número, a página e a data de publicação.  
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Quadro 2 – Relação dos textos editados em ordem cronológica 

Nº TÍTULO DO TEXTO REFERÊNCIA 

1 Mestra Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXII, 

n. 1125, p. 1, 07 fev. 1931. 

2 CARNAVAL Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXIV, 

n. 1232, p. 1, 25 fev. 1933. 

3 QUARESMA Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXIV, 

n. 1237, p. 1, 01 abr. 1933. 

4 CHUVA Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXIV, 

n. 1243, p. 1, 13 mai. 1933. 

5 ELEGIA Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXIV, 

n. 1255, p. 5, 05 ago. 1933. 

6 Mister Toy Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIX, 

n. 1361, p. 1, 17 ago. 1935. 

7 Evocação Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXVI, 

n. 1403, p. 5, 06 jun.1936. 

8 A ultima arvore de natal Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, 

n.1538 P. 1, 31 dez. 1938. 

9 SUPLICAÇÃO Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX,  

n. 1563, p. 1, 24 jun.1939. 

10 Balão Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, 

n. 1563, p. 4, 24 jun.1939. 

11 ADEUS Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI,  

n. 1576, p. 1, 23 set. 1939. 

12 SOLICITUDE Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1603, p. 1, 30 mar. 1940. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Dentre os 14 textos editados até o momento, 12 foram publicados enquanto vida da 

autora, e os outros Carnaval e Chuva são republicados pelo Folha do Norte e por isso são 

politestemunhais, como também, os textos publicados no livro Georgina Erismann de Carlos 

Mello (2007). Conforme mostra o quadro, elaborado cronologicamente: 

 

Quadro 3 – Textos politestemunhais inventariados no livro de MELLO (2007) e no Folha do Norte 

TÍTULO DO TEXTO TESTEMUNHO REFERÊNCIA 

 

Mestra 

 

 

MT Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXII, n. 1125, p. 

1, 07 fev. 1931. 

MT Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 114). 

 

CARNAVAL 

CNV Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXIV, n. 1232, 

p. 1, 25 fev. 1933. 

CNV Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 102). 

QUARESMA QRM Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXIV, n. 1237, 
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p. 1, 01 abr. 1933. 

QRM Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 119). 

CHUVA CHV Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXIV, n. 1243, 

p. 1, 13 mai. 1933. 

CHV Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 103). 

ELEGIA ELG Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXIV, n. 1255, 

p. 5, 05 ago. 1933. 

ELG Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 105). 

Mister Toy MTT Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XIX, n. 1361, p. 

1, 17 ago. 1935. 

MTT Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 115). 

Evocação EVC Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXVI, n. 1403, 

p. 5, 06 jun.1936. 

EVC Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p.106-

108). 

A ultima arvore de natal AUADN Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXX, n.1538 P. 

1, 31 dez. 1938. 

AUADN Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 91). 

SUPLICAÇÃO SPC Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXX,  n. 1563, p. 

1, 24 jun.1939. 

SPC Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 124). 

 

Balão 

BL  Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXX, n. 1563, p. 

4, 24 jun.1939. 

BL Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 97). 

ADEUS 

 

ADS Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXXI, n. 1576, p. 

1, 23 set. 1939. 

ADS Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 93). 

SOLICITUDE SLCD Jornal Folha do Norte, Feira de 

Santana-BA, ano XXXI, n. 1603, 

p. 1, 30 mar. 1940. 

SLCD Publicado no livro Georgina 

Erismann (MELLO, 2007, p. 123). 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 



35 

 

O poema Carnaval, percebe-se que ele foi publicado a primeira vez em 25 de 

fevereiro de 1933 e republicado no ano de 25 de fevereiro de 1939 e 22 de fevereiro 1948. 

Partindo desse levantamento, suponha-se que ele foi publicado no período festivo, o carnaval.  

 

Figura 5 – O poema Carnaval publicado pela primeira vez no jornal Folha do Norte, em 25 de 

fevereiro de 1933 

 
Fonte: Jornal Folha do Norte. 

 

O poema Carnaval como o próprio nome indica, narra os costumes da cidade em que 

as pessoas ficavam contentes nesse período, e utilizavam máscaras, fantasias, instrumentos 

musicais, espelhando a alegria de viver. Silva (2013) menciona que: 

 

Georgina Erismann é uma poetisa muito conhecida na cidade, tendo 

composto inclusive o hino à Feira de Santana. Ela costumava publicar seus 

textos e poesias com frequência nos jornais da cidade. Este seu poema é 

justamente publicado às vésperas do carnaval feirense de 1933. Algumas 

ideias nesse poema suscitam algumas questões. A primeira dela traz a 

referência de que os festejos retiram da cidade, com a sua alegria, o pó das 

amarguras. Nessa perspectiva apresentada no poema, há uma desarticulação, 

uma quebra de rotina, que significaria uma pausa dos problemas em 

detrimento de uma alegria que é externa (SILVA, 2013, p. 3). 
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Acredita-se que por questões morais, ela só publicou os seus poemas após consolidar o 

matrimônio no dia 08 de setembro de 1926. Comprova-se isso, na análise do corpus, enquanto 

muitas mulheres utilizavam pseudônimos para a publicação dos seus textos, Georgina 

Erismann assinou com o seu próprio nome e o sobrenome do marido Walter Tudy Erismann. 

 

Figura 6 – O Poema Solicitude publicado no jornal Folha do Norte em 30 de março de 1940 

 
Fonte: Jornal Folha do Norte. 

 

O poema Solicitude foi a sua última produção realizada no Rio de Janeiro, no dia 07 

de fevereiro de 1940 e o jornal Folha do Norte só publicou em 30 de março de 1940, em 

memória póstuma. Ramos (2007) comenta que: 

 

“Solicitude” foi escrito-- dezesseis dias antes de sua morte, a 23 de fevereiro 

de 1940 na Capital Federal, um canto à saudade da terra natal, um adeus de 

quem pressente seu desaparecimento. Este, assim como os que possuem o 

sentimentalismo como tema, é repleto de imagens baseadas na simplicidade 

de arguta observadora das coisas simples da vida cotidiana, e, por isso, 

carregados de realismo, apresentando em nuanças da alma humana 

(RAMOS, 2007, p. 131, grifo do autor). 

 

Georgina Erismann restringiu a publicação dos seus textos apenas em jornais e não há 

vestígios de livros publicados ou escritos pela autora. Portanto, a partir da edição 

conservadora realizada, foram mantidos a ortografia, a pontuação e os usos dos acentos do 
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texto original publicado no jornal Folha do Norte, resgatando importantes documentos que 

retratam a escrita da época e a cultura de uma sociedade.  

 

3.2 O TIPO DE EDIÇÃO ADOTADO 

 

A partir do trabalho filológico, é possível ter acesso aos documentos que guardam a 

história e o patrimônio cultural da sociedade. Com base nos seus critérios, será preservado os 

textos de Georgina Erismann no jornal Folha do Norte, para que se tornem disponíveis tanto 

para o âmbito acadêmico, que podem examiná-los e pesquisá-los, quando à comunidade extra 

acadêmica.  

A edição do corpus está fundamentada no método filológico. Vale ressaltar que cabe a 

cada crítico, de acordo a sua linha de pesquisa desenvolvida, escolher qual será a edição 

utilizada para o seu estudo.  

Nesta monografia, foi realizada a edição fac-similar dos textos impressos para todo o 

corpus “[...] baseia-se, em princípio, no grau zero de mediação, porque, neste tipo, apenas se 

reproduz a imagem de um testemunho através de meios mecânicos, como fotografia, 

xerografia, escanerização, etc.” (CAMBRAIA, 2005, p. 91, grifo do autor); a edição 

semidiplomática “[...] Neste tipo de edição, faz-se uma transcrição, rigorosamente 

conservadora de todos os elementos presentes, tais como sinais abreviativos, sinais de 

pontuação, paragrafação, translineação, [...].” (CAMBRAIA, 2005, p. 93). Estes métodos de 

edição conservam a estrutura e as peculiaridades dos escritores, por ser reproduzido o mais 

próximo do original.  

Foi realizado também a edição crítica para os politestemunhais, para Cambraia (2005) 

“[...] caracteriza-se pelo confronto de mais de um testemunho, geralmente apógrafos, no 

processo de estabelecimento do texto, como o objetivo de se reconstituir a última forma que 

seu autor lhe havia dado” (CAMBRAIA, 2005, p. 104, grifo do autor). A existência de mais 

de um arquivo possibilita ao filólogo estudar e eleger as transformações que sucederam e 

estipular o que mais se avizinha ao primitivo para perdurar as propriedades dos textos, 

obedecendo a vontade do autor e salvar dos desgastes do tempo. 
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3.3 CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A EDIÇÃO 

  

Os critérios utilizados na edição crítica dos poemas de Georgina de Mello Erismann, 

buscam a conservação das características textuais dos documentos que se aproximam da 

última versão publicada pela autora no jornal Folha do Norte.  

Apresenta-se a edição dos textos ordenados de acordo a data e o ano da publicação no 

jornal Folha do Norte. Para os politestemunhais republicados no jornal Folha do Norte e os 

reeditados no livro de Carlos Mello (2007), seguiu-se como texto base, a edição publicada 

pela autora no Folha do Norte. Para a edição dos poemas foram utilizados os seguintes 

critérios: 

 

1) Indica-se a data do jornal, o número, a página e a coluna; 

2) As linhas serão numeradas de 5 em 5 à margem esquerda;  

3) Transcreve-se o título como se encontra no original;  

4) São mantidos a ortografia, a acentuação, o uso de maiúsculas e a pontuação;  

5) As conjecturas serão indicadas por meio do símbolo (  );  

6) Serão utilizadas notas de pé de página para indicar informações complementares tais como: 

alternância da cor da tinta, rasgões, furos, manchas etc.  

 

3.2.1 Serão utilizados alguns símbolos nas edições, tais como: 

 

{ } seguimento riscado, cancelado; 

{†} seguimento ilegível; 

/ * / leitura conjecturada; 

(  ) intervenção do editor (acréscimos e informações). 

 

3.4 A EDIÇÃO 

 

Apresenta-se a seguir a edição crítica dos 14 textos de Georgina Erismann, 

inventariados no jornal Folha do Norte e reeditados no livro Georgina Erismann de Carlos 

Mello (2007), seguindo a ordem cronológica dos textos em que a autora publicou em vida no 

jornal Folha do Norte.  

No aparato crítico, encontra-se a edição face a face com o fac-símile de todos os 

poemas definidos como o texto base e a edição crítica, acompanhada com o código de 
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representação para cada transcrição. A edição escolhida permite que o leitor tenha acesso a 

imagem digitalizada do testemunho original e um texto legível que facilita a leitura e a 

compreensão dos seus poemas.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXII, n. 1125, p. 1, 07 fev. 1931. 

 



41 

 

  

 MESTRA  

  . 

 Olhar sereno, gesto compassivo,  

 Sorriso franco, alma sincera e bôa... MT Sorriso franco, alma sincera e boa... 

5 A Mestra deve ser o emblema vivo  

 Da Justiça, que pune e que perdoa.  

    

 Deve ensinar de um modo intuitivo,   

 Que á memoria não peza nem magôa... MT Que à memória não pesa nem magoa... 

10 Ter um programma simples e expressivo, MT Ter um programa simples e expressivo, 

 Não dizer nunca uma palavra atoa. MT Não dizer nunca uma palavra à-toa. 

   

 Vêr pela prisma azul do aureo Optimismo MT Ver pela prisma azul do áureo otimismo 

 A mocidade alegre e turbulenta. MT A mocidade alegre e turbulenta, 

15 Chamando-a ao cumprimento do Civismo MT Chamando-a ao cumprimento do civismo. 

   

 Pois, Semeador de tão excelsa luz,  

 Que o genio reconforta-o mui sustenta, MT Que o gênio reconforta-o mui sustenta, 

 Tambem foi Mestre o nosso Deus Jesus MT Também foi Mestre o nosso Deus Jesus. 

20   

 Georgina Erisman.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXIV, n. 1232, p. 1, 25 jan. 1933. 
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 CARNAVAL  

   

 A  mascarada passa alegre sacudindo  

 os guizos do Prazer, o pó das Amarguras...  

5 e descuidosa vae, cantarolando e rindo, CNV e descuidosa vai, cantarolando e rindo, 

 assim arlequinando, em gestos e mesuras.  

   

 São manequins da Vida, o gozo repartindo,  

 numa “revanche” doida ás suas desventuras... CNV numa “revanche” doida às suas desventuras... 

10 e nada mais querendo e nada mais sentindo,  

 que exaltação fugaz, de repidas loucuras. CNV que exaltação fugaz, de rápidas loucuras. 

   

 Tristonha humanidade, espelho de “Pierrot”!  

 engana o teu martyrio, assim elle enganou: CNV engana o teu martírio, assim ele enganou: 

15 tocando soluçante um velho bandolim.  

   

   

 Repete a tua farsa, extravagante e fina,  

 que neste mundo ingrato, a nossa pobre sina  

 é bem um Carnaval esplendido e sem fim. CNV é bem um Carnaval, esplêndido e sem fim. 

20   

 GEORGINA ERISMANN.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXIV, n. 1237, p. 1, 01 abr. 1933. 
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 QUARESMA  

   

 Plangem sinos à distancia . . . QRM Plangem sinos à distância... 

 Via-Sacra.  

5   

 Choram lyrios na montanha relembrando QRM Choram lírios na montanha relembrando 

 a tragedia do Calvario. QRM a tragédia do Calvário. 

   

 Vestem de rôxo os santos das Igrejas . . . QRM Vestem de roxo os santos das Igrejas... 

10   

 Os altares, velados de tristeza,  

 symbolisam martyrios da Paixão. QRM simbolizam martírios da Paixão. 

   

 E as florinhas do valle QRM E as florinhas do vale 

15 são poemas . . .  

 escriptos pela mão da natureza, QRM escritos pela mão da natureza, 

 com o sangue das Chagas  

 de Jesus.  

   

20 GEORGINA ERISMANN  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXIV, n. 1243, p. 1, 13 maio 1933. 
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 CHUVA.  

   

 A chuva é ouro que cae do ceu CHV A chuva é ouro que cai do céu 

 para o mealheiro do pobre...  

5   

 e para as veias anemicas da terra febril CHV e para as veias anêmicas da terra febril 

 a chuva é sangue.  

   

 Ha murmurios cantantes de aguas claras, CHV Há murmúrios cantantes de águas claras, 

10 ha promessas de fartura nos milharaes. CHV Há promessas de fartura nos milharais. 

   

 andam pintores invisiveis retocando CHV andam pintores invisíveis retocando 

 o quadro verde da campina,  

 desbotado pelo sol...  

15   

 e a natureza agora, toda fresquinha,  

 lembra uma moça convalescente,  

 a quem deram lindos vestidos novos.  

   

20 GEORGINA ERISMANN  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXIV, n. 1255, p. 5, 05 ago. 1933. 
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 ELEGIA  

   Memorando o seu natalício  

 -Agosto- 983  

   

5 Eu tive uma irmã querida,  

 que por mim estremecida, ELG por mim estremecida,  

 era todo meu amor...  

 andorinha passageira,  

 desse mundo de canseira,  

10 foi pr’a o Reino do Senhor.  

   

 Sua vida fugidia  

 como um sonho de alegria,  

 brandamente se acabou...  

15 rosa branca matutina,  

 flôr immacula e fransina, ELG flor imácula e franzina, 

 tão depressa nos deixou !  

   

 Quando immersa na saudade, ELG Quando imersa na saudade, 

20 ólho o azul da immensidade, ELG olho o azul da imensidade, 

 procurando minha irmã...  

 no récorte de uma estrella, ELG no recorte de uma estrela, 

 muita vez eu julgo vêl-a, ELG muita vez eu julgo vê-la, 

 qual formosa castellã. ELG qual formosa castelã. 

25   

 GEORGINA ERISMANN.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXIV, n. 1361, p. 1, 17 ago. 1935. 
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 Mister Toy  

 -Homenagem posthuma-  

   

 O meu cachorrinho Toy  

5 é um fidalgo sem par;  

 pão sem manteiga não roe MTT pão sem manteiga não rói  

 nem mesmo gosta de olhar.  

   

 Pr’a o lado vira o focinho,  

10 com ares de pouco caso  

 e diz consigo baixinho:  

 eu não sou soldado raso.  

   

 Mas si vê o assucareiro, MTT Mas si vê o açucareiro, 

15 fica logo saltitante...  

 A pedil-o todo inteiro, MTT A pedi-lo todo inteiro, 

 com gestinho suplicante.  

   

 De branco sempre vestido,  

20 mister Toy parece inglez... MTT mister Toy parece inglês... 

 Inimigo decidido,  

 de qualquer gato maltez.  

   

 Gosta mais da sua raça,  

25 com quem se entende mellhor  

 e na rua, quando passa,  

 fala ao grande e ao menor.  

   

 Morando em casa de artista,  

30 tem alma sentimental...  

 Muito aprecia um pianista,  

 mas corneta faz-lhe mal.  

   

   Ouvindo a tal do cinema,  

35 sente varias impressões... MTT sente várias impressões... 

 Inventando sobre o thema, MTT Inventando sobre o tema, 

 geniaes variações. MTT geniais variações. 

   

 E assim a soluçar,  

40 com um triste <carpideiro>... MTT com um triste “carpideiro”... 

 faz a gente acreditar, MTT Faz a gente acreditar, 

 que seu pae foi corneleiro. MTT que seu pai foi corneteiro. 

   

 É’ cachorro por acaso,  

45 da senhora Natureza  

 mas despreza o vil atrazo, MTT mas despreza o vil atraso, 

 cultivando a sã nobreza.  

   

 Mister Toy é um felizardo,  

50 todo cheio de vaidade...  

 Lembra um cão de S. Bernardo,  

 pela sua atividade.  

    

 GEORGINA DE MELLO ERISMANN.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXVII, n. 1403, p. 5, 06 jun. 1936. 
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 Evocação  

   

 Saudades da minha infancia!         EVC  Saudades da minha infância!         

 E’ tão suave lembrar...                      EVC  É tão suave lembrar...                             

5 Fui menina como as outras,  

 gostava só de brincar...  

 Depois cresci, fiquei moça,  

 Para soffrer e chorar. EVC  Para sofrer e chorar.                          

   

10 A caxinha das bonecas  

 - paraízo de brinquedos- EVC - paraíso de brinquedos- 

 era minha adoração!  

 Bruxas de panno, negrinhas, EVC Bruxas de pano, negrinhas, 

 polichinelios, bébés, EVC  polichinelos, bebês, 

15 tudo em grande confusão.  

   

 Por causa daquelle ninho EVC Por causa daquele ninho 

 da roseira do jardim...  

 Mamãe ralhou-me zangada,  

20 como nunca a vi assim! EVC Como nunca a vi assim! 

 E ainda passou me bolos EVC E ainda passou-me bolos. 

 e chamou-me de ruim.  

   

 Em Maio, o mez virginal, EVC Em Maio, o mês virginal, 

25 da communhão das meninas, EVC da comunhão das meninas, 

 corriamos no quintal, EVC corríamos no quintal, 

 só para colher boninas. EVC só pra colher boninas. 

   

 A minha irmã pequenita EVC A minha irmã pequenita, 

30 cahia, chorava alto, EVC caía, chorava alto, 

 como o joelho que ralou EVC como o joelho que ralou, 

 e, fugindo para casa,  

 repetia quasi sempre: EVC  repetia quase sempre: 

 - .Georgina me derrubou.- EVC  “Georgina me derrubou” 

35   

 Depois... vinha o S. João. EVC  Depois... vinha o São João. 

 Fogueiras, milho, cangica... EVC Fogueiras, milho, canjica... 

 Detardesinha papae EVC  De tardezinha papai 

 trazia fogos pr’a nós.  

40 Que saltitante alegria!  

 Ai tempo que longe vas...  

   

 Suadosamente recordo,  

 lindas noites de luar.  

45 O jasmineiro cheirava,  

 todo branco de jasmins.  

 Mamãe lia Coelho Netto EVC Mamãe lia Coelho Neto 

 E eu, caladinha, pensava...  

   

50 Pensava como é que a lua,  

 que tão distante fulgia...  

 Poderia á mesma hora, EVC Poderia à mesma hora. 

 Illuminiar a Bahia?! EVC Iluminar a Bahia?! 
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55 Por fim chegava o Natal EVC Por fim chegava o Natal. 

 Com seus bailes pastoris,  

 Presepe e missa campal.  

   

 Singelamente eu armava EVC Singelamente eu armava, 

60 uma modesta Lapinha,  

 num recanto do salão.  

 Com folhas de aroeira,  

 com figurinhas de barro,  

 Casinhas de papelão...  

65   

 Pintadas pelo Miguel,  

 aquelle Miguel Santeiro, EVC aquele Miguel Santeiro, 

 que tem medo de morrer...  

 E que já prophetisava EVC E que já profetizava 

70 -menina, você um dia,- EVC “menina, você um dia, 

 Bôa artista vem a ser. EVC Boa artista vem a ser.” 

   

 Um bonequinho rosado  

 servia de Deus-menino.  

75 Um espelhinho quebrado  

 fingia que era uma fonte.  

 Carneirinhos de algodão  

 passiavam pelo monte. EVC Passeavam pelo monte. 

   

80 E assim transcorria a noite,  

 essa noite angelical...  

 Cheia de encanto divino!  

 Alva estrella de Bethlém, EVC Alva estrela de Belém, 

 Natal... a missa do gallo... EVC Natal... a missa do galo... 

85 E a matriz tocava o sino.  

   

 As scenas da minha infancia! EVC As cenas da minha infância! 

 Aquella desmairadas, EVC Aquelas desmairadas, 

 Piedosamante guardadas.  

90   

 GEORGINA DE MELLO ERISMANN  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, n. 1538 P. 1, 31 dez. 1938. 
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 A ultima arvore de Natal AUADN A ÚLTIMA ÁRVORE DE NATAL 

   

 Noite em que as estrelas brilham mais  

 e, em nossos olhos, muitas lagrimas cintilam. AUADN e, em nossos olhos, muitas lágrimas cintilam. 

5 Recordação de outros Nataes: AUADN Recordação de outros Natais: 

 Infancia... Adolecencia... AUADN Infância... Adolescência... 

 O simbolismo do Presepio, AUADN O simbolismo do Presépio, 

 os bailes pastoris...  

 Dona da Saudade aviva nossa lembrança,  

10 e uma onda de pranto orvalha nosso rosto,  

 como a nuvem lilaz de um sol-posto. AUADN como a nuvem lilás de um sol-posto. 

   

 Foi neste mesmo salão, verde-esperança,  

 que levantamos o pinheiro clássico,  

15 faiscante de brinquedos, de aljofares e de patilha... AUADN faiscante de brinquedos, de aljôfares e de 

patilha... 

 Para nosso encantamento.  

 A’ hora do Sorteio, você irmã querida  

 tirou um telefone  

 e para mim sahiu a cornetinha colorida. AUADN e para mim saiu a cornetinha colorida. 

20   

 Rolou o Tempo fugaz, na sua louca vertigem..  

 Hoje é Natal novamente...  

 Mas tudo tão diferente!  

 Você partiu para longe e o céu ganhou uma virgem.  

25 Tenho ainda a cornetinha,  

 que me dá tanta emoção...  

 Mas quizera o telefone, AUADN Más quisera o telefone, 

 porque pediria ao Céu  

 uma doce Ligação.  

30   

 GEORGINA DE MELLO ERISMANN  
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 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, n. 1563, p. 1, 24 jun. 1939. 
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 SUPLICAÇÃO  

   

 Desce a tarde magôadamente para o triste, SPC Desce a tarde magoadamente para o triste, 

 que vive sem abrigo, sem calor, sem luz !  

5 E ao relento extendido, ao vendaval resiste, SPC E ao relento estendido, ao vendaval resiste, 

 tendo apenas, por côlcha, a bençam de Jesus. . . SPC tendo apenas, por colcha, a bênção de Jesus. . . 

 Que tambem foi mendigo e veio pobremente, SPC Que também foi mendigo e veio pobremente, 

 para salvar o mundo, imerso em tantas dores  

 e semear a concordia, a pena pela gente, SPC e semear a concódia, a pena pela gente, 

10 que da miseria sófre, tragicos rigores ! SPC que da miséria sofre, trágicos rigores ! 

 Cae a noite sombria, a pesquizar um leito, SPC cai a noite sombria, a pesquisar um leito, 

 para aqueles que vêm, tangidos pela Fome . . .  

 Retirantes febris, que fogem sem direito,  

 de reclamar ao mundo, o Mal que lhes consome!  

15 E vós, patricios meus, felizes na opulencia, SPC E vós, patrícios meus, felizes na opulência, 

 que tendes LAR Bonito e desfrutaes conforto. . . SPC que tendes LAR Bonito e desfrutais conforto. . . 

 Socorrei ao Pedinte, esfarrapado e morto  

 de sêde, de cansaço, a procurar um Pouso, SPC de sede, de cansaço, a procurar um Pouso, 

 que lhe minore a Mágoa, e dê a sensação  

20 de estar gosando a paz e o sonho de um repouso, SPC de estar gozando a paz e o sonho de um repouso, 

 sentidos por quem móra, em candida mansão. SPC sentidos por quem moram, em cândida mansão. 

 Uma esmolinha ao Céu, feirenses, emprestae ! SPC Uma esmolinha ao Céu, feirenses, emprestai ! 

 Ao <<ALBERGUE NOTURNO>> o vosso amparo 

dae. 

SPC Ao “ALBERGUE NOTURNO” o vosso amparo dai. 

   

25 GEORGINA DE MELO ERISMANN  

   

 (Por solicitação do Dr. Vicente Reis)  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, n. 1563, p. 4, 24 jun. 1939. 
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 Balão BL BALÃO 

   

 Alma de kerozene, BL querosene 

 corpo de seda,  

5 Balão. . .  

 Pirilampo esverdeado,  

 metendo medo ás estrelas, BL às 

 porque vae de perto BL vai 

 vê-las.  

10   

 Lanterninha japoneza BL japonesa 

 dependurada no Céu. . .  

 Como lampada votiva, BL lâmpada 

 sua luz bem fugitiva  

15 vae contar a São João BL vai 

 fragmentos de Ilusão. . .  

   

 Georgina DE MELO ERISMANN  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1576, p. 1, 23 set. 1939. 
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 A D E U S  

   

 Beijo a terra de minha Terra bôa. ADS Beijo a terra de minha Terra boa 

 em despedida a tudo em que hei vivido.  

5 E beijo as flores onde a abelha vôa, ADS E beijo as flores onde a abelha voa, 

 bailando seu <<boléro>> sacudido. ADS bailando seu “bolero” sacudido. 

 Minha voz dissonante um hino entôa ADS Minha voz dissonante um hino entoa 

 á santa luz do ceo indefinido... ADS à santa luz do céu indefinido... 

 E em cada estrela deixo aqui, á tôa, ADS E em cada estrela deixo aqui,  à-toa, 

10 o meu saudoso olhar, enternecido.  

 Um compassivo adeus a cada cousa,  

 envôlto na tristeza mais pungente... ADS envolto na tristeza mais pungente... 

 E o coração aflito não repousa,  

 porque não póde ser indiferente. ADS porque não pode ser indiferente. 

15 É’ sempre doloroso abandonar ADS É sempre doloroso abandonar 

 a Terra que nos viu, em pequenina...  

 Mas o Destino vive a nos mandar  

 e é lei-suprema o que ele determina.  

 Um adeus comovido á Natureza, ASD Um adeus comovido à Natureza, 

20 meu grande enlêvo, meu deslumbramento! ADS meu grande enlevo, meu deslumbramento! 

 Serrania azulada, singeleza...  

 Adormecida sempre pelo vento.  

 Campinas verdejantes, soledade  

 que gósto de mirar, quando anoitece... ASD que gosto de mirar, quando anoitece... 

25 Hei-de lembrar-vos muito, com /saudade*/, ASD Hei de lembrar-vos muito, com saudade, 

 pois a Distancia o /amor*/ {†} enfraquece. ASD pois a Distância o amor não enfraquece. 

 Manhans /nubladas*/, noites luminosas, ASD Manhãs nubladas, noites luminosas, 

 tão propicias ao meu recolhimento... ASD tão propícias ao meu recolhimento... 

 Adeus irmans, Estrelas caridosas, ASD Adeus irmãns, Estrelas caridosas 

30 que levarei tambem no pensamento.  

 Adeus terras, de minha Terra bôa! ASD Adeus terras, de minha Terra boa! 

 Adeus Sant’Anna, que nos abençôa. ASD Adeus Santana, que nos abençoa. 

 GEORGIINA DE MELO ERISMANN  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1603, p. 1, 30 mar. 1940. 
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 SOLICITUDE  

   

 Na tarde cinza que vae morrendo... SLCD Na tarde cinza que vai morrendo... 

 Uma onda de saudade,  

5 de repente, me ivnade. SLCD de repente, me invade. 

 E o pensamento, prendendo-se á distancia, SLCD E o pensamento, prendendo-se à distância, 

 forma um inquerito emotivo: SLCD forma um inquérito emotivo: 

   

 <Que será feito dos meus pobres, SLCD “Que será feito dos meus pobres, 

10 dos pobresinhos com quem eu dividia SLCD dos pobrezinhos com quem eu dividia 

 o pão de minha alegria?  

 Que será feito do meu gato Bahiano, SLCD Que será feito do meu gato Baiano, 

 sem ouvir mais o meu piano?  

 E da nossa constante lavadeira,  

15 mixto de marmore e de carvão? SLCD Misto de mámore e de carvão? 

 Estará florida minha cajazeira SLCD Estará florida minha cajazeira, 

 e os passaros que nela saltitavam, SLCD e os pássaros que nela saltitavam, 

 ainda ahi cantarão? SLCD ainda aí cantarão? 

 Estará vicosa a hera da parede, SLCD Estará viçosa a hera da parede, 

20 e que fim levaria minha Rêde?> SLCD E que fim levaria minha rede? ”  

   

 Quanta lembrança tenho SLCD Quanta lembrança tenho, 

 de tudo que foi meu...  

 Como a gente quer bem SLCD Como a gente quer bem, 

25 á Terra onde nasceu!  

   

 Rio, 7 de Fevereiro de 1940.  

   

 GEORGINA DE MELO ERISMANN.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXVIII, n. 2015, p. 1, 21 jun. 1948. 
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 CARNAVAL  

   

 A  mascarada passa alegre sacudindo  

 os guizos do Prazer, o pó das Amarguras...  

5 e descuidosa vae, cantarolando e rindo, CNV e descuidosa vai, cantarolando e rindo, 

 assim arlequinando, em gestos e mesuras.  

   

 São manequins da Vida, o gozo repartindo,  

 numa “revanche” doida ás suas desventuras... CNV numa “revanche” doida às suas desventuras... 

10 e nada mais querendo e nada mais sentindo,  

 que exaltação fugaz, de repidas loucuras. CNV que exaltação fugaz, de rápidas loucuras. 

   

 Tristonha humanidade, espelho de “Pierrot”!  

 engana o teu martyrio, assim elle enganou: CNV engana o teu martírio, assim ele enganou: 

15 tocando soluçante um velho bandolim.  

   

   

 Repete a tua farsa, extravagante e fina,  

 que neste mundo ingrato, a nossa pobre sina  

20 é bem um Carnaval esplendido e sem fim. CNV é bem um Carnaval, esplêndido e sem fim. 

   

 GEORGINA ERISMANN.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XI, n. 2127, p. 1, 15 abr. 1950. 
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 CHUVA  

   

 A chuva é ouro que cae do ceu CHV A chuva é ouro que cai do céu 

 para o mealheiro do pobre...  

5   

 e para as veias anemicas da terra febril CHV e para as veias anêmicas da terra febril 

 a chuva é sangue.  

   

 Ha murmurios cantantes de aguas claras, CHV Há murmúrios cantantes de águas claras, 

10 ha promessas de fartura nos milharaes. CHV Há promessas de fartura nos milharais. 

   

 andam pintores invisiveis retocando CHV andam pintores invisíveis retocando 

 o quadro verde da campina,  

 desbotado pelo sol...  

15   

 e a natureza agora, toda fresquinha,  

 lembra uma moça convalescente,  

 a quem deram lindos vestidos novos.  

   

20 GEORGINA ERISMANN  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia apresenta a edição crítica dos poemas escritos por Georgina 

Erismann, na qual, foi empregado nos textos publicados no jornal Folha do Norte (1909-

1960) pela escritora feirense e no livro Georgina Erismann publicado postumamente por 

Carlos Mello (2007). O periódico foi o grande difusor de notícias e auxiliou na divulgação 

dos seus poemas, dando visibilidade a textos literários que apresentam traços culturais sobre a 

cidade de Feira de Santana e imprimem fatos relacionados a sua história.  

Os 14 poemas que compõem o acervo do Folha do Norte, são registros memoráveis 

que fazem parte da vida de Georgina Erismann. A edição conservadora realizada tem o intuito 

de mostrar os traços linguísticos pertinentes da década de 90, que buscou valorizar os aspectos 

textuais do testemunho original e preservar o seu processo de escrita, respeitando a última 

versão deixada pela escritora, trazendo consigo o papel fundamental da filologia, ao resgatar a 

voz presente da autora em seus textos que estão relacionadas às temáticas da sua terra, as 

crenças e aos fatos do seu cotidiano que envolvem o contexto social baiano e os costumes da 

sociedade em que ela estava inserida.  

Os objetivos dessa pesquisa foram alcançados de forma efetiva, através do 

levantamento dos textos da autora e posteriormente a sua edição, que pôde-se constatar em 

suas transcrições, as modificações que ocorreram na escrita devido ao processo de atualização 

da ortografia. Neste processo, foram suprimidos os subtítulos e atualizou-se a ortografia do 

século XX, que alteram os dados linguísticos. Estas atualizações, foram devidamente 

sinalizadas no aparato crítico, em que se apresenta a imagem digitalizada e a edição crítica 

dos textos.  

Deste modo conclui-se que, em sua trajetória, Georgina Erismann destacou-se pela sua 

inteligência ao fazer parte do cenário literário, artístico e musical. Suas criações, eram 

publicadas em jornais e as suas músicas foram apreciadas pela sociedade feirense e outras 

regiões. Pode ser considerada uma forte representação feminina, que se tornou reconhecida no 

Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades pelo o seu talento nato no desenvolvimento 

artístico. 
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