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Como “aposta na valorização de futuros pesquisadores”
(MARCUSCHI, 1999), o Departamento de Letras da Universidade Federal
de Pernambuco apoiou a criação da revista Ao Pé da Letras, voltada
especificamente para a divulgação dos trabalhos de graduandos em Letras.
À frente dos trabalhos, a professora Angela Dionísio e equipe trouxeram
a público, em 1999, o primeiro número deste periódico, apresentando
28 trabalhos nas áreas de Linguística, Língua Portuguesa e Literatura, de
discentes do Curso de Letras da UFPE.
Os números seguintes passam a contemplar artigos de alunos de outras
IES e assim, este periódico de natureza singular – por revelar à comunidade
acadêmica em geral, textos de discentes – assume, então, a empreitada de
poder tornar-se uma espécie de porta voz dos laboratórios (MARCUSCHI,
1999). Dessa forma, promove o intercâmbio da produção científica entre
graduandos e docentes dos diversos cursos de Letras do país.
Posto o desafio, a revista do país destinada exclusivamente à
publicação de estudantes de Letras Ao Pé da Letra chega a uma década de
existência, comemorada neste número, como um periódico consolidado
e reconhecido pela academia, pelos bons trabalhos que publicou, pela
sua regularidade e pela tenacidade daqueles (professores e alunos) que
conduziram seus trabalhos ao longo desse tempo.
Compreendida como espaço de projeção para futuros pesquisadores
e docentes de nossas universidades e como garantia de investigações futuras
em sua área de atuação (MARCUSCHI, 1999), a Ao Pé da Letras, hoje,
orgulha-se deste papel a ela atribuída. E o reafirma trazendo neste número
depoimentos de autores que nela publicaram ao longo de sua trajetória de

graduandos, e artigos produzidos por atuais discentes do curso de Letras,
de instituições diferentes, onde esses autores hoje são docentes e orientam
trabalhos como os aqui publicados.
Alcançando a vida longa a ela profetizada pelo professor e pesquisador
Luís Antonio Marcuschi na apresentação de seu primeiro volume (1999),
a revista Ao Pé da Letra demarca seu espaço e reafirma-se no cenário
de divulgação científica de discentes, atingindo seus objetivos e, nesse
momento de sua existência, amplia a linha editorial de revista passando
a publicar também ensaios e resenhas. Essa abertura a outras formas de
trabalhos acadêmicos em desenvolvimento nos cursos de Letras de nosso
país, certamente, lhe garantirá o fôlego e a produção necessários para que
a Ao Pé da Letra venha a comemorar outras décadas de existência.

