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Esse trabalho resulta das pesquisas que fiz enquanto escrevia minha tese de 

doutorado Motivos de Mulher na Amazônia: produção de escritoras acreanas no 
século. 20, realizada de 2001 a 2004, na cidade de Salvador, Universidade Federal 
da Bahia. Na ocasião, reuni muitos livros das escritoras acreanas, na maioria de 
poesia (cerca de 20 livros), uns 2 ou 3 de romances e outros 2 ou 3 de contos. 
Foram encontradas 55 escritoras, todas escrevendo muito, somente uma falecida no 
ano 2000. A tese resultou em livro publicado em 2006, na cidade de Rio Branco, 
Acre, em parceria da Universidade Federal do Acre e Fundação Elias Mansour. 

A pesquisa mostrou que no Acre, as mulheres começaram a escrever nos 
jornais, em pequenas colaborações com cartas, crônicas e poemas, desde 1913. 
Chegaram mesmo a ter um jornal totalmente feminino, de circulação restrita, na 
cidade de Xapuri, também na década de 1910. Os livros isolados de poesia ou 
contos surgiram somente em 1982, com o livreto mimeografado Akrii, um grito na 
floresta, de Francis Mary, uma produção independente que depois foi republicada 
como parte do livro A noite em que a lua caiu no açude, de 1994. 

Os homens, com mais recursos e apoio, publicavam desde 1922, mas as 
mulheres com muita dificuldade começaram a publicar na década de 1980 e houve 
uma produção expressiva de autoria feminina na década de 1990. O Acre tem uma 
tradição de publicar livros em pequenas tiragens, com financiamento do Governo do 
Estado e geralmente com distribuição gratuita. Os livros esgotam rapidamente e 
alcançam um público pequeno. Atualmente, a maioria das publicações surge através 
das Leis de Incentivo à Cultura (do Estado ou Municipal) ou de Senadores, que 
publicam os livros pela Editora do Senado Federal. Uma das estratégias 
encontradas pelas mulheres para contornar as dificuldades de publicação, numa 
terra onde as publicações são feitas quase totalmente com apoio do Governo do 
Estado, foi escrever para jornais e revistas como se fazia nos inícios do século 20. 

Entre estas revistas podemos citar a Revista N’Ativa, que circulou nos anos 
1990, com apoio da Fundação Garibaldi Brasil, organização municipal. A outra foi a 
Revista Outras Palavras, uma publicação do Governo do Estado do Acre, produzida 
pela Fundação Elias Mansour, em parceria com a Secretaria de Estado de 
Educação e Assessoria de Imprensa. A N’Ativa surgiu em 1995, e teve poucos 
números, mas contou com expressiva contribuição das mulheres. A equipe editorial 
era composta por Simony D’Àvila, Jorge Henrique e Antônio Alves. A proposta da 
revista era registrar a movimentação cultural existente no Acre naquele período e 
veicular textos literários. Das mulheres, saiu no terceiro número uma longa 



entrevista com a escritora Fátima Almeida. Na revista de número dois, um conto de 
Jane Vilas Boas, uma crônica de Fátima Almeida e um poema de Rosângela 
Nascimento. 

A Revista Outras Palavras lançou 19 números, entre 1999 e 2002, com a 
preocupação de mostrar o Acre para o Acre. A editora da revista era Vássia 
Vanessa da Silveira, que também atuava como repórter, cronista e entrevistadora da 
Revista, ao lado de Cristina Leite e Tainá Pires. No primeiro ano de existência, a 
revista circulou com uma tiragem de sete mil exemplares, distribuídos gratuitamente 
nas escolas e instituições. No segundo ano, a tiragem dobrou para 15 mil 
exemplares. A revista veiculava, quase mensalmente, crônicas, poemas, contos, 
trechos de romances de homens e mulheres tematizando as coisas do Acre de 
preferência. Continha algumas seções permanentes como, por exemplo, a coluna 
“Amazônia”, com textos de Élson Martins sobre os problemas políticos, econômicos 
e sociais que atingiam a região no passado e no presente. A outra coluna fixa era 
chamada “História das Margens”, sempre escrita por Marcos Vinicius Neves, 
descrevendo fatos históricos marcantes e muitas vezes não registrados na História 
oficial do Acre. 

Apesar da abundância de textos literários, era um periódico de divulgação da 
cultura amazônica, contendo: cinema, teatro, danças, artes plásticas, artesanato, 
entrevistas, fotografia, remédios caseiros, cultura indígenas, lendas, mitos, biografias 
de pessoas com trabalho de destaque na preservação da floresta e sua gente. 
Mesmo assim se destacam os trabalhos das mulheres, ainda que em minoria, mas 
sempre atuantes, sensíveis, originais, inovadoras, fazendo rupturas em relações aos 
padrões desgastados do patriarcado. 

OBJETIVOS: nosso principal objetivo foi o mesmo de quando pesquisamos 
para a tese de doutorado, ou seja, foi reunir e comentar a produção de escritoras 
acreanas dispersa em jornais, revistas e antologias, para dar visibilidade a este 
trabalho dentro e fora do Acre, bem como fornecer material de estudo para os 
concursos de vestibular oferecidos na cidade de Rio Branco. DOS 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS: Além de pôr em cena e analisar a produção 
ficcional de diversas escritoras e poeta do Acre, desconhecidas em âmbito nacional, 
a metodologia adotada foi fazer uma leitura dos modelos de relações de gênero 
retratadas nessa literatura de autoria feminina, dispersa em jornais e revistas. As 
relações de gênero muitas vezes aparecem de uma forma estereotipada e baseada 
nas convicções vigentes na sociedade ocidental. Em outros momentos, contudo, a 
escrita das mulheres retrata as condições inusitadas impostas pela natureza da 
floresta e pelas condições do extrativismo nas relações de gênero, com um olhar 
que os homens jamais tiveram. Ao adotar uma metodologia que faz emergir a 
história das mulheres escritoras no Acre, que estão duplamente à margem, por 
estarem inseridas numa literatura desconhecida em cenário nacional e por ser tratar 
de uma produção de autoria feminina, percebi que, para tentar dar conta de uma 
análise geral da produção ficcional destas mulheres, necessitava de uma base 
teórica. Assim, optei por utilizar nessa comunicação, como texto básico, o artigo 



“Tecnologias de Gênero”, de Tereza de Lauretis, no qual a autora faz uma releitura 
dos textos de Rubin e Joan Scott, apontando as limitações do conceito de gênero e 
fazendo novas proposições.  

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS: Durante a leitura dos 19 números da 
Revista Outras Palavras, em relação aos textos poéticos, foram encontradas 8 
poetisas e 23 homens, sendo que das 8 mulheres, pelo menos 3 tem publicações de 
livros isolados de poesia circulando na cidade e são razoavelmente conhecidas: 
Neiva Nara Lins, Leila Jalul e Francis Mary. Quanto às crônicas e contos, a 
desvantagem não foi diferente: um total de 7 escritoras para 14 escritores. Entre as 
7 mulheres, temos 3 cronistas e 4 contistas e somente 3 têm livros de contos 
publicados: Florentina Esteves, Terezinha Migueis e Robélia Fernandes de Souza. 
Apesar da supremacia masculina, a revista tem seus méritos por ter aberto espaço 
para a produção das mulheres, ter valorizado essa produção, ter sido um veículo 
que deu voz também às mulheres. 

Florentina Esteves e Robélia Fernandes colaboraram em diversos números 
com contos. Francis Mary, Leila Jalul, Daniela Gusmão, Vássia Vanessa da Silveira, 
Mônica Silvestre e Neiva Nara Lins compareceram com poemas. Vássia Vanessa 
escreveu numerosas e criativas crônicas. No número 17, foram publicadas as três 
narrativas vencedoras do concurso de contos Hélio Melo, promovido em agosto de 
2001, pelo SESC e a Fundação Elias Mansour. O conto premiado com o segundo 
lugar foi de autoria feminina: “Quatro fases e uma estação”, de Larissa Araújo de 
Azevedo.  

Heloísa Buarque de Holanda registra, na introdução a Esses Poetas: Uma 
antologia dos anos 90 1, que esse período foi marcado por vozes quietas, segundo o 
New York Times. Comprimida entre duas grandes crises do mercado financeiro 
internacional, a década de 90 tem como ícones a queda do Muro de Berlim, o 
impacto da AIDS, o ethos da globalização e, lamentavelmente, a figura do excluído 
ou do excedente como passa a ser chamada a crescente maioria pobre. Os novos 
tempos seriam de ascese na economia, no amor e na literatura. No caso específico 
da poesia, a década de 90 oferece um panorama particularmente interessante: 

 
O background imediato dessa produção é um cenário de fortes 
transformações do mercado cultural mobilizadas por um processo 
acelerado de massificação, transnacionalização e especialização na 
produção e comercialização de seus produtos.  
O poeta 90, nesse quadro, move-se com segurança. É a vez do poeta 
letrado que vai investir sobretudo na recuperação do prestígio e da 
expertise no trabalho formal e técnico com a literatura. Seu perfil é o de 
um profissional culto, que preza a crítica, tem formação superior e que 
atua, com desenvoltura, no jornalismo e no ensaio acadêmico marcando 
assim uma diferença com a geração anterior, a geração marginal, 
antiestablishment por convicção.  

                                                 
1 HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Esses poetas: uma antologia dos anos 90. Rio de Janeiro: Aeroplano 
Editora e Consultoria Ltda., 1998. p. 9-21. 



À distância, a produção poética contemporânea se mostra como uma 
confluência de linguagens, um emaranhado de formas e temáticas sem 
estilos ou referências definidas. Nesse conjunto, salta aos olhos uma 
surpreendente pluralidade de vozes, o primeiro diferencial significativo 
dessa poesia.2 

Em relação ao Acre, a presença feminina na cena literária, revelada com força 
total na década de oitenta, mostra agora nas revistas da década de noventa um 
crescimento definitivo que se traduz numa quase equivalência entre homens e 
mulheres no mercado de poesia. A poesia rural, dos seringueiros, ainda tímida, nas 
revistas e jornais, pode também ser agora notada com maior nitidez. O traço comum 
entre ambas é a necessidade de ter visibilidade e que vai permitir o desenvolvimento 
de novas dicções de gênero e de classe, mais soltas e mais experimentais. 
Entretanto, isso não é tudo. O que vai causar maior impacto nesse painel é a 
visibilidade de algumas vozes que não haviam encontrado espaço de expressão nas 
décadas anteriores, isto é, trata-se da emergência de uma sensibilidade culta e auto-
irônica, assumidamente gay, que vão ser a grande novidade da década. Como 
exemplo, podemos citar a poesia brejeira, leve e sensual de Neiva Nara Lins3. 

 
 Conforme declarou em entrevista4, desde pequena Neiva Nara sempre leu 

livros de poesia e entre suas leituras preferidas estão as de Castro Alves, Mario 
Quintana e Cecília Meirelles. A autora começou a escrever aos 13 anos, quando 
ainda estudava no Colégio Acreano, onde concluiu seus estudos de nível médio e 
fundamental. Mais tarde, Neiva Nara foi para Brasília, estudar música, ao mesmo 
tempo em que trabalhava no Ministério da Cultura. Trabalhava como assistente de 
uma escritora, da qual ganhava ingressos para o teatro. Em 1999, participou do 
Festival Anual da Canção da UFAC (Universidade Federal do Acre), tendo obtido 
com sua música o 3º lugar. Em 2001, participou, declamando poemas de sua 
autoria, do CD Fala(Do) Poema: poesias acreanas, produzido por João Veras.  

 
Em 2003, publicou Quimeras5, pela Fundação Garibaldi Brasil, com esmerado 

acabamento, capa em vermelho vivo e ilustrações de quadros de cores fortíssimas. 
Os poemas foram escritos muito tempo antes da publicação, durante a década de 
noventa e foram guardados na gaveta, esperando a melhor oportunidade de vir ao 
público, estando dentro do contexto desse capítulo. O livro traz apenas uma orelha, 
                                                 
2 Ibid. 
3 Neiva Nara Brana Lins nasceu em Rio Branco, em 15 de fevereiro de 1966, filha de Gerson Sales de 
Albuquerque Lins e Adelina Lúcio Brana Lins. Em 2004, formou-se no curso de Licenciatura em Geografia da 
UFAC. Ela é compositora e ultimamente vem trabalhando como instrutora de música na Oficina som d floresta, 
projeto da associação Vertente, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, com crianças carentes dos 
bairros Rui Lino e Wanderley Dantas. Neiva Nara também faz estágio no projeto Acre 2000 de Educação 
Ambiental, na Associação SOS Amazônia, que desenvolve a inserção da temática ambiental e formação de 
professores nas escolas municipais de Rio Branco. 
4 LINS, Neiva Nara. Entrevista [10 de junho de 2002]. Rio Branco. Entrevistadora: por Margarete Prado Lopes. 
5 LINS, Neiva Nara Brana. Quimeras. Rio Branco: Editora GrafLider, 2003. 



com breve biografia da autora e antecedendo os poemas, um prefácio de João 
Veras, poeta e compositor acreano, que afirma: 

 
 

Ela [Neiva Nara Lins], sem preocupações com as “maneiras formais” do 
fazer poema, se despe, se entrega aos prazeres e às angústias próprias 
de quem vive intensamente modular. É possível perceber, através dos 
seus textos, a complexidade do seu ser, do seu viver. A consciência de 
incompletude que só a poesia nos possibilita. Seus inesgotáveis desejos 
e inquietações, e as, nem tantas, realizações. A sua poesia, sem deixar 
de lhe dar identidade, não a singulariza simplesmente, tampouco a 
simplifica, manifesta a sua impressão sobre si, o mundo, a vida, em seus 
centros e periferias. [...]  Como admitem alguns, a poesia 
contemporânea, desligada dos cânones e desfeita do sistema da 
literatura, tem possibilitado ao poeta do momento uma maior liberdade 
frente às regras e convenções literárias, sem deixar, com isto de ter a 
qualidade de uma criação artística. Assim, não é possível deixar de 
perceber, na poesia de Neiva, uma espontaneidade no fazer poético, 
como quem faz do rascunho a versão original, residindo nessa liberdade 
uma das suas originalidades, qualidades e atualidades (não estaria nisto 
característica própria do nosso fazer poema acreano, hoje?). 6 

 
Em muitos poemas de Neiva Nara, a voz que fala é masculina, exatamente 

nos textos para falar da beleza e da sensualidade da mulher: “Se for amor/ como um 
menino eu quero segurar tua mão, / como um menino eu quero entrar na contramão/ 
avançar o sinal e não ter que parar...” (“Se For Amor”); “esse teu sorriso faz de mim/ 
um menino destrambelhado, / cujo coração desceu inda agorinha ladeira abaixo, / 
doido varrido da tua presença...” (“Em Maio”); “eu sou é moleque inquieto/ meu bem, 
/ louco de ganas por ti” (“Confissão”); “ai meninazinha linda/ dos zoim de mendoim/ 
[...] que eu sou o homem primeiro/ é inté difícil de acreditar...” (“Em Junho”). 

 
Os poemas de Neiva Nara Lins falam da natureza, de outras poetisas como 

Cora Coralina, Ana Cristina César, Florbela Spanca. Falam do tempo, da cidade, da 
mata, da falsidade das pessoas, mas principalmente falam de amor e da mulher, 
como se pode verificar nos exemplos seguintes: 

 
ALFORRIA 
 
Enquanto o ano do sol principia 
O fiasco das palavras e novas eras, 
Maldigo Graham Bell 
E a tua voz que fala 
E esse dia que não se acaba, 
E a paixão que se rebela 

                                                 
6 Ibid., prefácio. 



Mal humorada. 
A cidade continua imersa em sombras, 
Enquanto te amo aos borbotões e  
Desligas na minha cara. 
Enquanto passaram-se décadas 
E metáforas 
E tudo Cássia. 
Num pequeno planeta 
De uma galáxia caduca 
Tudo é cássia. 
Caravelas translúcidas 
Riscam o céu 
E tudo é Cássia, 
Enquanto naus ainda atracam, 
Na mesmíssima terra 
Brasil. 7 

 
Outra escritora assídua da Revista Outras Palavras que vale a pena 

mencionar é Vássia Vanessa da Silveira. Ela foi a editora da revista durante todo o 
tempo em que a mesma circulou e sempre produziu reportagens e entrevistas 
muitos interessantes, como a entrevista com a novelista Glória Peres, que pouca 
gente saber ser acreana. A reportagem conta os tempos em que Glória Peres morou 
no Acre, antes de se mudar definitivamente para o Rio de janeiro, e também dos 
tempos em publicava poesia marginal, nos anos 1970. 

 
 Na entrevista, o leitor também fica informado de que Glória Perez8 é acreana 

de Rio Branco, filha do escritor Miguel Ferrante, que foi embora do Acre, em 1963. 
Morou no Acre até os 15 anos, quando participou do primeiro baile de debutantes 
realizado em Rio Branco. Na cerimônia de apresentações do baile, na qual cada 
moça dizia o que desejava ser, Glória anunciou que seria escritora. Nos anos 70, 
morando no Rio de Janeiro, participou do movimento “poesia marginal”. A partir dos 
anos 80, começou a trabalhar como roteirista e co-autora de novelas da Rede 
Globo, até alcançar o posto de uma das melhores novelista da emissora. A novela 
“Explode Coração”, chegou a alcançar 58 pontos no Ibope e outras fizeram igual 
sucesso como “O Clone”. Em 2003, por ocasião do centenário da anexação do Acre 
ao Brasil, Glória Perez esteve de visita a Rio Branco, por convite do governador 
Jorge Viana, sendo homenageada com medalhas de Honra ao Mérito e também 
inaugurando uma escola batizada com seu nome.  

 
Outras entrevistas feitas por Vássia foram com a atriz e diretora de teatro, 

Karla Martins (outubro de 2000), figura famosa na sociedade acreana e a escritora 

                                                 
7 Ibid. 
8 Embora sua mãe tenha feito o parto no Rio de Janeiro, a autora se considera acreana. Ver PEREZ, Glória. 
“Coração acreano” (entrevista). In: Revista Outras Palavras. Ano 1, n. 2. Rio Branco: Fundação Elias Mansour, 
dezembro de 1999, p.24-25. 



Florentina Esteves (julho de 2000) e o governador do Amapá na época, João Alberto 
Capiberibe (julho 2000). Vássia entrevistou até o pai dela, colunista cativo da revista 
Outras palavras e jornalista de peso no Amapá e Belém, grande conhecedor da 
cultura e história da Região Norte. O trabalho incansável de Vássia também inclui 
reportagens com índios de diversas tribos, costumes e tradições das cidades do 
Acre, como as cavalhadas de Sena Madureira. Além disso, escreveu boas crônicas 
para a revista Outras Palavras, com certa regularidade intituladas “Refeito Amor”, de 
dezembro de 2001; “Uma palavra aos amigos”, de dezembro de 2000; “Só quinze 
minutos”, de dezembro de 2002; “Piolhos do tempo”, de abril de 2000, todas tratando 
de problemas que afetam as pessoas no cotidiano, como ter que pedir emprestado a 
famosa xícara de açúcar ao vizinho; as constantes mudanças de endereço que a 
prefeitura faz em nossa ruas; os ciclos do amor de começar, terminar e renascer, 
etc. 

 
Meu trabalho de estudo da literatura acreana de autoria feminina tem sido um 

reconhecimento de uma produção que, à semelhança da produção literária de 
autoria feminina no século XIX, foi marcada pelo esquecimento, exclusão e 
anonimato. É nesse sentido que a questão do cânone literário tem sido objeto 
central dos estudos da crítica feminista. O poder do cânone reside na continuidade 
de certas condições históricas, ou seja, aquelas que viabilizam uma certa 
homogeneidade no discurso crítico, base da instituição literária. Portanto, na 
tentativa de começar a desfazer esse silenciamento, tenho buscado para além dos 
livros publicados, resgatar os escritos de autoria feminina no Acre espalhados 
também em revistas, jornais e antologias. Se grande parte das autoras da década de 
80 ainda produz um discurso de continuidade da cultura patriarcal, as vozes de 
Florentina Esteves, Vássia Vanessa e Francis Mary se erguem na Revista Outras 
Palavras e em outros meios de comunicação impressa para denunciar a história 
silenciada das mulheres. São contos e  poemas nos quais a mulher se pronuncia e 
se revela parte do processo histórico de formação do Acre. A literatura de autoria 
feminina atesta a condição da mulher, de participante ativa nas guerras, no 
extrativismo, nas relações com os patrões seringalistas, na defesa da floresta e mais 
tarde nos conflitos com os donos de gado. 

Falar de gênero, etnia e diferença em nossas pesquisas possibilita abrir 
caminhos para iniciar uma reflexão sobre os problemas no Acre, e, quem sabe, 
gerar as mentalidades que poderão vir a agenciar ações em sua direção. A literatura 
produzida no Acre, nas décadas de 1970 a 1990, mostra os conflitos entre criadores 
de gado e seringueiros, que esses últimos sempre foram discriminados e 
considerados inferiores. Nem mesmo as Reservas Extrativistas foram uma solução 
para o impasse, porque elas alijam as pessoas que vivem nelas, que ficam 
acomodadas e não perturbam mais com indisciplinas e violências. Ou seja, nas 
Reservas fica mais fácil manter o domínio dos habitantes da floresta. Também em 
relação ao cenário nacional, o Estado acreano é visto como um grupo não 
emancipado dentro do território brasileiro e essa condição de subalternidade é 



captada, sobretudo, por Florentina Esteves e Robélia Fernandes em seus contos 
publicados na Revista Outras Palavras. 
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