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Resumo 
 
O projeto visa analisar a correspondência ativa do escritor Caio Fernando Abreu, em 
leitura cotejada a sua obra de crônicas publicadas (A vida gritando nos cantos e 
Pequenas Epifanias). 
  Tentaremos perceber as imagens literárias utilizadas por Caio Fernando Abreu nas 
cartas e cruzá-las com as encontradas em suas crônicas. A pesquisa será feita com base 
nas correspondências do escritor presentes no acervo especial do DELFOS, da PUCRS.  
  Primeiramente será feita uma sondagem sobre os temas mais recorrentes encontrados 
nas cartas do escritor, a partir disso partiremos para a comparação com os livros de 
crônicas citados. Para, por fim aproximar as linguagens dos dois gêneros. 
  É sabido a importância desses estudos no estágio atual da comunicação, em que  os 
acervos têm incorporado os avanços da tecnologia agilizando e democratizando a 
informação, por meio de catálogos informatizados e da digitalização de grande parte de 
seu material. As atividades de um acervo nessas condições não se esgotam na 
catalogação informatizada das peças que o compõem. Por ocupar o espaço virtual, o 
acervo constitui um portal de acesso ao processo de criação tanto literária como artística 
ou científica. Isto porque oferece um excelente ponto de partida tanto para exploração 
dos documentos sobre o universo real ou imaginário, como para produção do 
conhecimento em diversas áreas, ao propiciar a navegação por tipos de arquivos, tais 
como: obras, documentos, manuscritos, papéis de trabalho, fortuna crítica, documentos 
e objetos pessoais, prêmios, etc. 
  Desde dezembro de 2010, o DELFOS/PUCRS conta com o acervo de Caio Fernando 
Abreu, um dos mais significativos nomes da literatura brasileira contemporânea. 
  Nascido em Santiago, no Rio Grande do Sul, em 1948, o autor possui vasta e 
diversificada obra, transitando especialmente entre o conto e a crônica, mas também 
com incursões no romance e no teatro. Partícipe de uma sociedade em transformação, 
seus personagens são, geralmente, indivíduos fragmentados, vivendo conflitos 
existenciais, mergulhando em relações sexuais vazias e experienciando as angústias De 
uma morte em vida. Seres, quase sempre, em constante estado de uma solidão 
dilacerante. 
 A correspondência de Caio Fernando Abreu existente no acervo, portanto, é um 
riquíssimo e inédito material a ser garimpado, pesquisado, analisado, o que por si só já 
justifica uma pesquisa.  
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