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NO MUNDO DAS PALAVRAS CELSO PEFRO LUFT E A 

GRAMÁTICA UNIVERSAL 

 
                 A pesquisa “No mundo das palavras, Celso Pedro Luft e a Gramática Universal” 

tem como objetivo contribuir para aplicação de uma teoria lingüística no ensino aprendizagem 

da língua materna. O objeto da pesquisa é a coleção das colunas de Celso Pedro Luft 

publicadas no Correio do Povo e agora depositadas no acervo do Delfos na PUCRS, nos 

chamados cadernos CPL; o aparato metodológico leva em conta a noção de gramática 

universal, nos moldes da teoria gerativa (CHOMSKY, 1950 e seguintes). 

A pesquisa divide-se em etapas: 

A primeira etapa constitui-se em separar as colunas classificadas pelos conteúdos de sintaxe e 

registrá-las em tabelas.  

A segunda consiste na elaboração de resumos desses conteúdos, com explicações teóricas, 

que gerarão posteriormente um livro a ser utilizado por professores de ensino básico.                  

 Neste momento, está sendo realizada a catalogação das colunas que se referem aos 

conteúdos de sintaxe, mais especificamente à Regência, já que o acervo das colunas de CPL é 

riquíssimo em informações, o que demandará um período maior para a pesquisa que abranja 

todos os tópicos sintáticos.             

Em suma, a pesquisa está sendo desenvolvida para que se possa, além de contribuir 

para um ensino da língua materna que seja baseado em uma teoria linguística, revitalizar a 

obra de CPL, presente nessas colunas que foram publicadas durante dez anos no Correio do 

Povo. 
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