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  Entre os acervos provenientes da Faculdade de Letras, encontra-se o Acervo Celso Pedro 

Luft, objeto deste projeto. O espólio do professor e pesquisador de gramática da língua 

portuguesa, confiado à Faculdade de Letras em março de 2005 por seus familiares, é de cunho 

estritamente verbal. Contém 1.408 obras provenientes da biblioteca particular do autor, 

majoritariamente da área de Linguística, livros, periódicos científicos e dicionários 

pertencentes ao acervo formado pelo Autor durante sua vida, muitos assinados e anotados de 

próprio punho. 

  Os itens arquivados compõem-se de 40 pastas com 401 artigos jornalísticos do próprio Celso 

Pedro Luft, publicados na coluna “No Mundo das Palavras”, do Jornal Correio do Povo 

(1970-1984) e 20 artigos de periódicos por ele colecionados de outros autores; 12.217 fichas 

de caráter verbal, com anotações realizadas de próprio punho pelo autor, que tratam de 

estudos realizados por este; 10 cadernos manuscritos; 12 artigos e 20 livros de autoria de 

Celso Pedro Luft. Em fase anterior de trabalho com esse acervo, foi realizada a catalogação da 

biblioteca e dos textos publicados na coluna “No Mundo das Palavras”. Atualmente estamos 

catalogando todos os outros arquivos: 12.217 fichas e 10 cadernos, testemunhas do percurso 

da escritura das obras editadas. 

  Com este trabalho de organização e divulgação do acervo, foi possível o contato com um 

rico material para pesquisa, tanto na área da língua portuguesa quanto na área da linguística, 

além do conhecimento de parte do processo de criação do autor. O DELFOS e seus acervos 

nos propiciam um ambiente favorável para a ampliação do conhecimento. Seus acervos 

devem ser divulgados e pesquisados. Este trabalho se torna importante, porque permite que 

materiais de grande valia não sejam esquecidos. 
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