
Pesquisadora encontra e estuda Meu ABC, um abecedário 

escrito por Erico Verissimo e publicado pela Editora Globo em 

1936.  

 

O Abecedário Meu ABC foi escrito por Erico Verissimo e 

integrou uma coleção (a Biblioteca de Nanquinote) de livros para a 

infância brasileira nos anos 30 do Século XX. Ilustrado por Ernst 

Zeuner, foi publicado pela Editora Globo  entre 1936 e 1939 em três 

tiragens, totalizando 27.500 exemplares. Apesar disso, o livro 

desapareceu de acervos públicos e privados. Na foto a seguir, a 

autora do estudo com o único exemplar localizado durante a 

pesquisa. 

 

 

O abecedário 

Em formato paisagem, medindo 19x27 cm, possui capa 

cartonada, guardas ilustradas com motivos infantis, lombada em 

tecido e 32 páginas de miolo. Nelas, 25 letras do alfabeto. A única 

letra para a qual Verissimo não elaborou um texto foi o W. 



 

 

Grandes estudiosos de Erico como Flávio Loureiro Chaves, 

Glória Bordini, Regina Zilberman e Vera Aguiar apenas ouviram 

falar do Abecedário, que não consta como um dos documentos 

entre os mais de 10 mil hoje abrigados no Instituto Moreira Salles, 

no Rio de Janeiro. 

 

A pesquisa 

Realizada entre 2010-2013, a pesquisa envolveu uma ampla 

busca em bibliotecas públicas e privadas, bancos de dados de 

programas de pós-graduação (onde documentos raros são 

estudados) acervos pessoais e mesmo a memória de estudiosos e 

pessoas próximas de Erico Verissimo. Em nenhum destes locais 

havia um exemplar original, apenas uma cópia em preto e branco 

em um acervo particular. Localizado na Biblioteca Lucília Minssen, 

em Porto Alegre, a pesquisadora teve aceso a um exemplar original 

e, com a permissão da Biblioteca, o fotografou. A seguir, uma das 

fotos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A exposição 

A exposição (que já foi vista em Porto Alegre, Pelotas, 

Cruz Alta e Belo horizonte), apresenta impressões em A3 

das fotos do Abecedário (capas e miolo). Na abertura 

(19/08, 17 horas) haverá um diálogo com a escritora sobre 

seu trabalho. 

 

O que é um abecedário? 

Um abecedário é um gênero literário da Literatura 

Infantil com características lúdicas. Eles foram e ainda são 

utilizados para ensinar a ler e escrever nas escolas 

brasileiras desde sempre e, atualmente, circulam em 

circuitos paralelos ao da escola. No Rio Grande do Sul 

temos uma interessante história de produção de 

Abecedários e/ou cartilhas para o ensino da leitura. Os 

mais instigantes são: Artinha de Leitura (1908) de João 

Simões Lopes Neto, Meu ABC (1936) de Erico Verissimo, 



Histórias da Teté (1941) de Pedro Wayne e O Batalhão 

das Letras (1948) de Mario Quintana. 

Atualmente, Abecedários ou Alfabetários se inserem 

na Literatura Infantil por suas características lúdicas e 

sua linguagem poética e temos vários exemplos deles 

sendo produzidos: ABC Doido, ABC quer brincar com você, 

Alfabetário, Alfabeto de Histórias, Aventura da Escrita, 

Almanaque, Palavras, muitas palavras... e ABZ do Ziraldo, 

são alguns deles. 

 

A pesquisa de pós-doutorado 

Cristina Maria Rosa inseriu sua descoberta em 

estudos de Pós-Graduação (Estágio Pós-Doutoral na 

FaE/UFMG, sob orientação de Graça Paulino), do qual se 

originou uma publicação: 

O livro Onde está Meu ABC, de 

Erico Verissimo? Notas sobre um 

livro desaparecido é um ensaio a 

respeito da produção do abecedário em 

meio a um grupo de livros dedicados à 

infância, todos de autoria de Verissimo. 

A intenção da pesquisadora foi dar assento, na 

historiografia da literatura infantil gaúcha, a esse ignorado e 

hoje raro documento: Meu ABC é um dos livros criados 

como parte do projeto literário e pedagógico do 



escritor gaúcho que, à época, dava largos passos como 

colaborador no que veio a se tornar a maior empresa 

editorial gaúcha, a Editora Globo. 

No livro, a autora revela onde está o exemplar 

fotografado, apresenta os vínculos do Abecedário com a 

História da Alfabetização no Brasil e revela os Protocolos 

de Leitura utilizados por Erico Verissimo para “inventar” 

uma infância: urbana, inteligente, leitora. Uma das teses 

defendidas por Cristina é que, ao criar a “Biblioteca de 

Nanquinote” nos anos 30, Erico Verissimo ofereceu aos 

meninos e meninas de sua época uma possibilidade de 

infância através da literatura. Analisando o conteúdo 

literário e pedagógico de Meu ABC, afirma que ele 

representa um material que sim, poderia ter sido utilizado 

nas escolas para introduzir crianças no mundo da leitura.  

 

A exposição e o lançamento da obra 

Lançado em 17 de dezembro, no Centro Cultural 

CEEE Erico Verissimo (CCCEV), o livro vem sendo 

apresentado a interessados e estudiosos em todo o Brasil, 

via exposição de imagens e dialogo sobre o livro. Em Santa 

Maria será da mesma forma. Abrigada pela CESMA, da 

qual a autora é sócia desde os tempos de estudante na 

UFSM, será no dia 19/08, às 17 horas a abertura oficial da 

exposição com diálogo sobre o trabalho de pesquisa. 



Quem é Cristina? 

Cristina Maria Rosa é pedagoga (UFSM, 1990), 

Mestre em Educação (UFSM, 1995), Doutora em Educação 

(UFRGS, 2004) e Pós-Doutora em Estudos Literários na 

Educação (UFMG, 2011). Atua como docente na 

Faculdade de Educação da UFPel desde 1993. 


