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Usina de Letras 
o GUSTAVO DOURADO 

presidente do Si ndica to dos Escritores do DF 

o Portal Terra e o sindicato dos 

Escritores do DF lança ram, em 

novembro de 1999, o site literário 

Usina de letras para a publicação 

de textos de escritores de Brasnia e 
da região Centro-Oeste. A idéia 

ultrapassou os limites regionais do 
Planalto Central e alcançou diversas 

regiões do Brasi l e outras cercan ias : 
M inas Gerais, Bah ia, Pern ambuco, 

Rio de Janei ro, São Paulo, Paraná, 
Fernando de Noronha, Rio Grande 

do Sul, Amazonas, Uruguai, México, 

Indonésia, Es tados Unidos, 

I nglaterra, França, Holanda, Japão, 

China, Israel, Egito, Aus trália, Timor, 

Espanha e Portugal, en tre outros 

espaços virtuais dos cibercosmos 

digitextuais. 

São poemas, contos, crônicas, 

arti gos, ensaios, frases, pensamentos, 
críti cas, teses, monografias, letras de 

músicas, literatura de cordel, enfim, 
os mais variados gêneros literários e 

múltiplas fo rmas de construção da 

linguagem. M ilhares de textos 

desfilam no mundo digital e telúrico 

da Usina de letras. O sile 
(www.usinadeletras.com.br) é de 

fáci l acesso, possibil itando a edição 

de escritos em ritmo cibernéti co. O 

cadastro é ráp ido e descompl icado. 

Basta ter um e-mai/. A Central do 

Autor dinamiza o acesso do escritor 

diminuindo todas as difi culdades. 

Até uma criança com domín io de 

digitação pode inserir textos. 
O "Correio Brazil iense", a "TV 

BrasOia", o "Jornal da Comunidade", 

a " Rede Globo", a "TV 

Bandeiran tes", a " NET" e a revista 

"Veja O nline" des tacaram essa nova 

proposta em suas resenhas e 

reportagens. A inicia ti va, pioneira no 

Brasi l, pelo menos com essa 

magnitude, con ta com a simpa tia 
dos autores e da imprensa, com 

destaque na mídia local, no " Estado 

de Minas", "Diário de Pernambuco", 

a página do Sindica to dos Escritores 

e diversos espaços na Internet. 

Estão cadas trados cerca de 1 mil 

escritores com inserção diária de 

múltiplos textos, já ul trapassando a 

casa dos 7 mil, com destaque pa ra a 

poesia, o con to e a crônica. Os 

internautas estão aderindo à 

proposta com acesso superior a 

milhão de visi tas aos digitextos 

publicados, aproximando-se de 8 mil 

acessos diários. 

A Usina de letras abre cam inho 

pa ra a nova era digi textual, levando 

os escritos contemporâneos às 
pirâm ides virtex tuais do 

conhecimento teleinformático. 

Futuramente, os melhores tex tos da 

Usina serão selecionados pa ra a 

edição virtua l de livros eletrônicos 

que ficarão disponíveis aos 

internautas nas galáxias da web. 

Cen tenas de autores cri am e recriam 

se us trabalhos de forma contínua no 

labo ratóri o das letras, autêntica 

fábri ca de cri ação intertextual. Torne

se usineiro, leia, publ ique, divulgue 

sua criação e a dos amigos. Trata-se 

de uma oportun idade única, sem 
custos. Ap rovei te o momento. 

Chegou a sua hora. Navegue nas 

ondas literárias do cibe respaço 
vi rtual. 

www. usill ade le tras .co lll. br 
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