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Mulheres Negras Escrevem sobre suas Memórias: Yalorixá Valnizia de Aiyrá lança livro 
Resistência e Fé 

Isabelle Sanches Pereira1 

 

O foco são suas memórias. Falo de uma Literatura escrita por mulheres, marcada, de modo singular, 
por suas histórias de vida. Nela são compartilhadas emoções, sentimentos, dores, inseguranças. O 
relato sobre suas vidas íntimas, até então exercitado através da oralidade e em espaços privados, 
muitas vezes sem liberdade, inaugura nesse tipo de produção possibilidades de empoderamento 
feminino fundamentais, numa sociedade tão misógina, onde os nossos jeitos, modos de ser e de nos 
expressar são representados, muitas vezes, de forma pejorativa, onde o dizer é invariavelmente, 
falar demais. 

 

O falar sobre si, desde criança é, para nós, mulheres negras, espaço de fortalecimento da identidade, 
de construirmos nossa história pessoal, estabelecer laços de amizade, inclusive com outras 
mulheres, práticas pouco estimuladas pela cultura machista, presente nas diversas instituições nas 
quais somos formadas. A escola, por exemplo, um dos mais importantes espaços formativos, apesar 
de ter o compromisso de formar leitoras/es e escritoras/es, não costuma criar pontes entre o universo 
do falar sobre si e o escrever sobre si.  

 

Assim, ao nos deparar ainda com uma prática curricular que despreza e rejeita as subjetividades de 
crianças, jovens e adultos, temos a escola como um lugar estranho e distante dos sujeitos. As 
histórias de vida, sendo rotuladas de educação informal, são uma das marcas da institucionalização 
da negação de repertórios fundamentais para um processo educacional significativo como a história 
e a cultura afrobrasileira e africana, onde as mulheres negras são fontes valorosas.  

 

Para nós, mulheres negras, escrever é se apossar da arte para dar visibilidade à nossas histórias e, 
com isso, também, ter a possibilidade de fazer migrar fatos escondidos no privado para o mundo 
público. A escrita é como um megafone da alma...  

 

 

                                                           
1 Professora da Universidade do Estado da Bahia/UNEB Educadora do Ceafro, Mestre em Educação. E-
mail: oxobo@hotmail.com 
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Parece natural pensar a escrita sobre a vida privada como uma atividade feminina, já que, ainda 
hoje, continuamos tantas vezes encarceradas nesse espaço. Talvez, sejamos nós as pessoas que mais 
escrevem esse tipo texto, desde os primeiros bilhetes –  eu mesma adorava –,  passando pelos 
diários na adolescência, cadernos onde confidenciamos a nós mesmas nossos primeiros segredos, 
incompreensões sobre a vida, desejos afetivos... Mas os nossos relatos sobre a vida pessoal 
dificilmente são transformados em obras de alcance público, já que, no Brasil, o ler e escrever e, 
ainda mais o publicar, ainda são práticas comuns aos homens e mulheres brancos/as e aos espaços 
acadêmicos.  

 

Contudo, as mulheres negras, dentre outras conquistas, têm cada vez mais rompido esses bloqueios 
sociais, utilizando o que não foi feito pensado para nós – a escrita –  como instrumento de expressão 
da intimidade como parte do político, revelando, através de suas memórias, que mesmo em tempos 
de lutas históricas realizadas pelas mulheres, a condição feminina negra é a mais vulnerável no que 
diz respeito à garantia dos direitos humanos, e que a escrita é espaço potencial de visibilizar seus 
modos de ver, sentir, estar, agir. EVARISTO, 2005 afirma que:  

 
Se  há uma literatura que nos inviabiliza ou nos ficciona a partir de estereótipos 
vários, há um outro discurso literário que pretende rasurar modos consagrados de 
representação da mulher negra na literatura. Assenhorando-se “da pena”, objeto 
representativo do poder falo-cêntrico branco, as escritoras negras buscam inscrever 
no corpus literário brasileiro imagens de auto-representação.2 

  

 

A escrita se apresenta, dessa forma, como um instrumento, veículo de afirmação de identidade 

pessoal e coletiva, na medida em que tem como a subjetividade como objeto, questionando uma 

lógica de gênero unitária,  dando visibilidade a uma identidade que precisa ser concebida no 

processo complexo da intersseccionalidade (CRENSHAW, 2002). A autora coloca que: 

 

Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, de algum modo, 
sujeitas ao peso da discriminação de gênero, também é verdade que outros fatores 
relacionados  as suas identidades sociais, tais como classe, casta, raça, cor, etnia, 
religião, origem nacional e orientação sexual, são diferenças que fazem a diferença 
na forma como vários grupos de mulheres vivenciam a discriminação.   
(CRENSHAW, 2002, p.1733

 

                                                           
2 EVARISTO, Conceição. Da representação a auto-representação da mulher negra da mulher negra na 
literaturabrasileira. Revista Palmares: cultura afro-brasileira, Brasília, ano 1, n. 1, ago. 2005. p.54. 
3
 CRENSHAW, Kimberlé - Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial 

relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas 1/2002.p.65. 
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A interseccionalidade, portanto, trata da forma como ações e políticas específicas geram 

opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 

empoderamento, como conceitua Crenshaw ao dizer que interseccionalidade é: 

 

Uma conceituação das duplas ou triplas formas de discriminação que busca 
capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 
eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, 
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 
etnias, classes e outras.4  

 

O uso do hífen entre as duas palavras “raça e gênero” dá o sentido de conexão que a abordagem 

interseccional superando propõe para além de associações, justaposições entre as categorias. A 

experiência de gênero, sem dúvida, faz com que mulheres racialmente diferentes tenham questões 

políticas em comum. Mas é imprescindível considerar que a experiência racial determina às 

mulheres negras uma condição de gênero que as fazem viver a condição de mulher de um lugar 

singular, marcado profundamente pelas discriminações raciais, modo como se relacionam 

culturalmente.  

 

A escrita de mulheres negras imprime essa perspectiva um modo de escrever enquanto mulher 

negra. As memórias legitimam gestos, afetos, expressões cotidianas de como nos enxergarmos a nós 

e aos outros, deslocando-nos do lugar de corpo-objeto tantas vezes presente na literatura brasileira, 

tantas outras reforçado pela mídia. 

 

Mulheres negras, dessa forma, instauram nesse movimento de busca e afirmação na literatura o que 

Bhabha, denominou de “movimento suplementar de escrita”: 

  

O poder da suplementariedade não é a negação das contradições sociais pré-
estabelecidas do passado ou do presente; sua força está [...] na renegociação 

                                                                                                                                                                                                 

 
4
 CRENSHAW, Kimberlé - Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos 

ao gênero. Revista Estudos Feministas 1/2002. p. 177). 
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daqueles tempos, termos e tradições, através dos quais convertemos nossa 
contemporaneidade incerta e passageira em signos da história.5 
 

 
As escritoras negras apresentam-se como produtoras autônomas de textos onde suas vidas 

apresentam, são conteúdos válidos e valiosos e a escrita um espaço de poder possível. Um poder 

que não se restringe um fazer hierarquizante, mas baseado na alteridade.  

 
O que disse até aqui foi um pouco do sentido e refletido depois de ler o livro de minha Yalorixá, 

Valnizia de Oliveira, Resistência e Fé: Fragmentos de vida de Valnizia de Aiyrá.   Ela nos diz:  

 

“Entendo que nesses 50 anos plantei um pouquinho da minha forma, do meu jeito, 
da maneira como aprendi com meus mais velhos e também com os mais novos, na 
rua, no bairro e depois no terreiro.Tenho o propósito de que a minha forma de 
enfrentar o mundo ajude a constituir fé para os que me  acompanham e os que 
estão chegando nessa vida. Resitência e fé sempre foram marcas de nossa raça e de 
nosso povo, de nossa religião, então na minha vida não poderia ser diferente”.6 

 

Neste livro, a autora comemora os seus cinqüenta anos, contando, através de memórias 

autobiográficas, histórias sobre sua vida como moradora desde criança do Engenho Velho da 

Federação, bairro de Salvador de população de maioria negra, com aproximadamente 80 mil 

habitantes, reconhecidamente como uma comunidade de resistência negra na cidade.  Fala sobre sua 

família de sangue, os caminhos até a iniciação religiosa e a assunção enquanto Yalorixá no Terreiro 

Cobre.   

 

O livro foi lançado no dia 09 de maio de 2009, onde estiveram presentes autoridades do candomblé, 

militantes do Movimento Negro, estudantes, professoras(es). O clima era de comemoração, não só 

da autora e das suas filhas e filhos, mas de todas(s) que reconheciam aquele momento como um fato 

importante para o povo negro, na medida em que a publicação do livro de Mãe Val simboliza a 

possibilidade de autoria de outras tantas mulheres negras. 

                                                           
5
  BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p.218. 

6 OLIVEIRA, Valnizia de. Resistência e Fé: fragmentos de vida de Valnizia de Aiyrá. São Paulo: All Print Editora, 
2009, p.22. 
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Ela, durante o lançamento, nos contou: “decidi escrever o livro porque a nossa história tem sido 

contada sempre por outros. Um intelectual que vem, nos pergunta, escreve. Acho que nós devemos 

escrever sobre nós mesmo”.  As dificuldades de uma mulher negra que ainda adolescente encarou 

desafios enormes diante da responsabilidade em assumir as funções religiosas delegadas por sua 

ancestralidade, nos permite viajar no tempo encontrando pistas, nexos sobre ser mulher negra, viver 

em Salvador, uma cidade dualizada pela beleza das pessoas, do lugar e pelas desigualdades 

derivadas do racismo. 

Assim, durante todo o livro, Mãe Val nos presenteia com uma narrativa que nos faz relembrar 

coisas da nossa infância negra: brincadeiras onde a rua era um lugar possível de estarmos sem 

medo, onde a violência não nos vigiava; a presença da natureza ainda não devastada; o papel das 

relações de parentesco e vizinhança como redes educacionais e de solidariedade e proteção.  

 

Minha Mãe nos convida, ao iniciar parágrafos e parágrafos com a frase: ”Segundo os meus mais 

velhos”; a recuperarmos e reafirmarmos princípios ancestrais africanos, como o da função 

educadora das(os) mais velhas(os). Ao citá-las (os) como fontes, ela ressalta a importância de seus 

ensinamentos, de serem pessoas que, por sua experiência – afinal, antiguidade é posto –, podem e 

devem participar com distinção dos espaços sociais, a exemplo, do seu lugar e atuação nos terreiros 

de candomblés.  

Ao tecer suas lembranças, Mãe Val planta em nós sentimentos de renovação e  continuidade. Em 

tempos difíceis como estes, onde resistir ainda é uma condição, lições de fé como esta só nos 

fortalecem. 
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