
 
 

DONA LIA, UMA QUESTÃO DE GÊNERO: práticas memoriais da luta pela terra no 

assentamento baixio – Riachão/PB 

 

 

Genilma Ricardo da Silva1 

 

Introdução 

 

Ao longo dos séculos a cultura foi construindo espaços, restringindo constantemente 

os destinados às mulheres e favorecendo os espaços destinados aos homens. Em relação a 

história das mulheres, o silenciamento nos permite investigar e problematizar a respeito do 

espaço privado, da família, que sempre foi exclusivo da mulher, o que as distanciava do 

espaço público, ou seja, político e social. No entanto, muitas mulheres ousaram quebrar os 

padrões estabelecidos e entraram no espaço público/político. Mulheres como Maria Cuba, 

responsável pela criação da Liga Camponesa de Guarabira, que bateu de frente com os 

interesses dos latifundiários, e ganhou um inimigo a mais com golpe civil-militar de 1964. 

Isabel Cavalcante, advogada que defendeu os trabalhadores rurais de Guarabira durante a 

ditadura civil-militar, foi perseguida pelo seu empenho na defesa dos mesmos, e durante esse 

período criou o Centro de Diretos Humanos da cidade de Guarabira, Margarida Maria Alves, 

Soledade Leite e Luzia Ferreira de Alagoa Grande e tantas outras que militaram a favor do 

povo, do trabalhador rural. 

Na cidade de Riachão/Pb, temos o Assentamento Baixio, que foi conquistado pelos 

trabalhadores a força de muita luta e resistência. Os homens que cultivavam nas terras não 

cederam aos latifundiários. Mas o mais importante é que as mulheres exerceram um papel 

fundamental durante a luta pela posse da terra do Assentamento Baixio, suas táticas e 

estratégias para burlar as perseguições merecem serem inscritas na historiografia. Foi 

conhecendo e conversando com uma das mulheres que fizeram parte dessa luta, que surgiu a 

escolha do tema. 

Minha motivação consiste em perceber como Dona Lia construiu práticas de 

resistência e conseguiu subverter o seu papel social através da luta pela terra, participando do 

sindicato dos trabalhadores rurais e das práticas cotidianas. A escolha deste tema está pautada 
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na vontade de criar narrativas para a historiografia paraibana e também pelo fato de eu 

viver/morar há quase 20 anos no Assentamento Tanques, que é próximo ao Assentamento que 

está em estudo.  

No que diz respeito aos termos sociais e políticos, este artigo nos possibilita discutir 

e problematizar o papel social da mulher construído culturalmente, buscando dar lugar aos 

discursos que ela faz de si e do que vivenciaram. Teoricamente pesquisar sobre o cotidiano de 

mulheres que resistiram as repressões advinda dos latifundiários é importante, pois nos dá a 

possibilidade de perceber como a sociedade enxerga culturalmente o corpo e a atitude dessas 

mulheres. 

Dessa forma, este artigo está inserido no campo das discussões sobre gênero, 

memória e resistências. Os discursos, que serão coletados através de entrevistas, possibilitam 

trabalhar a memória, que segundo Pierre Nora: 

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta a dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas informações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e 

revitalizações. (NORA, 1993, p. 9) 

 

Dessa forma, escrever a história dessa mulher nos faz acessar múltiplas versões do 

passado. Portanto, além de dar voz a uma mulher na história local, busco discutir e 

problematizar acerca dos discursos proferido por ela, em relação a sua vivência cotidiana 

enquanto mulher e durante a luta pela terra. 

 

Dona Lia: memórias da luta pela terra 

 

                                         Imagem 1: Maria das Neves Moura do Nascimento (Dona Lia) 

 

                Fonte: Documentário ABÚZU, 2014 
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Maria das Neves Moura do Nascimento (imagem 1), filha natural do município de 

Pirpirituba–PB nasceu em 02 de abril de 1938. Em 2008 recebeu da Assembleia Legislativa o 

Diploma Mulher-Cidadã Anayde Beiriz, na categoria de sindicalista da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura da Paraíba (FETAG-PB). No ano de 2012 candidatou-se a 

vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro, mas não obteve êxito. 

 

Imagem 2: Início do Povoado Baixio                           Imagem 3: Assentamento Baixio atual 

    

Fonte: Arquivo CPT (Cícero Ribeiro, 2013)                Fonte: Documentário ABÚZU (2014) 

 

 

Dona Lia, foi líder militante do movimento na luta pela terra do Assentamento 

Baixio (imagens 2 e 3), em Riachão/PB que antes era uma fazenda que pertencia ao município 

de Araruna, e tinha como proprietário o coronel José Targino. “Trabalhavam e moravam na 

terra 49 famílias, sendo feito arrendamentos por contrato verbal, muitos passaram tal contrato 

para os filhos, alguns há mais de 50 anos” (MOREIRA, 1997, p. 601). As famílias pagavam 

foro em dia e cultivavam sem conflito. Plantavam o milho, o feijão e também algodão, 

criavam também animais (vacas e novilhos), as casas eram todas de taipa, chão batido e em 

sua maioria eram cobertas de palha, na época a grande dificuldade era por recursos hídricos. 

Então, para solucionar a questão da falta de água pediram permissão ao sr. José Targino para 

a construção de um barreiro2, que beneficiaria a todos. Nesse meio tempo, o coronel Targino 

vendeu as terras para os irmãos João Tomaz de Aquino, Geraldo Tomaz de Aquino e Antônio 

Tomaz de Aquino (conhecidos na região como os “irmãos coró”), sem ao menos comunicar 

aos 59 trabalhadores que moravam nas terras e dela tiravam o sustento da família. Segundo 

Dona Lia, a venda da propriedade sem a notificação aos trabalhadores e a consequente 

proibição por parte dos “irmãos coró” da construção do barreiro, foi o boom para darem início 

a luta pela terra. 

 
2 Escavação feita em terreno argiloso, para reter provisoriamente as águas das chuvas. Disponível em: 

www.dicio.com.br, acesso em: 02/05/2018. 
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Desde os 12 anos de idade Dona Lia participava de movimentos da Igreja Católica, 

participou de capacitação religiosa na cidade vizinha, Tacima/PB e várias formações 

missionárias na Comissão Pastoral da Terra (CPT). Foi nesse contexto religioso que Dona Lia 

diz ter começado sua liderança. Eis a “potência da reza”3 da qual Jadson Pereira fala, isso 

porque eram “Nas rezas, nos encontros interpessoais e nas relações diárias com os seus, que a 

expressão do companheirismo era preponderante no incentivo à participação das mulheres da 

comunidade”. (VIEIRA, 2016, p. 92) 

Dessa forma de acordo com Vieira, “na Paraíba, a influência da Teologia da 

Libertação foi marcante nos movimentos sociais que se organizavam neste período”. A 

Teologia da Libertação, movimento que surgiu por volta da década de 1960, teve como 

fundamentação os princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. 

Segundo Leonardo Boff (2010) “A Teologia da Libertação encontrou seu nascedouro na fé 

confrontada com a injustiça feita aos pobres”. Portanto, Santos, Goulart e Faber (2009) 

afirmam que “A Teologia da Libertação foi fundamental no processo de conscientização das 

populações marginalizadas. Os teólogos da libertação, ao apoiarem as populações carentes, 

possibilitaram que estas se organizassem através de formas "alternativas", de protestos e 

reivindicações, lutando por melhores condições de vida, alterando sutilmente, as mais duras 

formas de censura e repressão impostas pela ditadura”. Dessa forma, percebo que no caso do 

Baixio a Teologia da Libertação teve uma grande aceitação. 

Esta teologia obedecia a um aparato teórico/filosófico que lhe dava sustentação e 

que, além deste aparato, existia uma atuação prática de catequese das comunidades de 

trabalhadores (PEREIRA 2012 Apud VIEIRA 2016). E foi, justamente, o fato de Dona Lia ter 

vínculo com a Igreja, que fez com que ela buscasse apoio nos companheiros religiosos para 

tomar um rumo na luta e quanto a isso ela diz: 

 

Procurei o padre Luís Pescarmona [Luigi Pescarmona] coordenador da CPT 

(Comissão Pastoral da Terra), na cidade de Guarabira, que nos orientou a 

procurar o Sindicato de Araruna, chegando lá procurei seu Antônio, então 

presidente do Sindicato, e aí dei parte. Não tivemos muito apoio.  (Entrevista 

a Lucineide Silva de Lima4, 12/04/2015) 

 

 
3 Os discursos proferidos nos momentos de partilha que eram quase sempre carregados de uma forte 

intencionalidade política e sustentados por muitos dos sentimentos cultivados em conjunto. Tal discurso era 

utilizado pelas lideranças do Engenho Geraldo de Alagoa Nova/PB, como arma política. 
4 LIMA, Lucineide Silva de. “DONA LIA” E À LUTA PELA TERRA EM RIACHÃO/PB (1985 – 1986). 

Trabalho de conclusão de curso, 2016. 
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Em 1984 a luta ficou mais acirrada e Dona Lia relata que as dificuldades foram 

muitas, a exemplo da prisão de 23 homens. Segundo ela tal prisão causou um grande reboliço. 

Tudo começou quando os “irmãos coró” mandaram colocar 20 cabeças de gado nas terras e o 

povo tentou impedir. Dona Lia relata que nessa confusão: 

 

O delegado deu voz de prisão a 3 homens, aí o povo se revoltou e foi um 

reboliço, gritando ou vai tudo ou não vai ninguém. Aí fizemos uma corrente 

no meio dos policiais, eu sei que eles disseram, pois vamos pra cá que eu 

levo tudo, aí quando foi na hora de subir no carro eu disse primeiro sobe as 

mulheres, aí o delegado disse, não as mulheres vão depois. Eu só sei que os 

23 homens foram na frente e as mulheres atrás sem nenhum tustão. 

(Entrevista a autora, em 07/07/2017) 

 

As mulheres foram para a delegacia por conta própria, haja vista que o delegado não 

cumpriu o que havia dito. A primeira noite dos homens na prisão foi segundo Dona Lia, a 

noite em que as mulheres mais sofreram com violências físicas por parte dos policiais, que as 

empurravam sem piedade e sem o mínimo de respeito. Durante a noite as mulheres se 

mantiveram em frente à delegacia e trocaram informações com outras comunidades, o intuito 

era se organizarem para fazer uma movimentação na frente da delegacia na cidade de 

Araruna/PB, onde os homens estavam presos. Após 24 horas da prisão os 23 homens foram 

liberados mediante pagamento de fiança, porém com processos, o que os impediam de lutar 

pela terra. 

 Essa prisão foi responsável pelo posicionamento de Dona Lia enquanto líder da luta 

pela terra. O cenário mudou, a partir de então seriam as mulheres quem enfrentariam sozinhas 

os embates que surgissem, o que foi muito difícil, haja vista o machismo presente na época. 

Em uma de suas falas Dona Lia conta que os “irmãos coró” esculhambavam as mulheres, 

xingavam e as chamavam de putas e até as ameaçavam de morte. 

Segundo Colling (2004) chamar as mulheres de puta na década de 1980 (período da 

ditadura civil-militar) era uma forma da repressão desqualifica-las, tendo em vista que a 

“mulher militante política nos partidos de oposição à ditadura militar cometia dois pecados 

aos olhos da repressão: de se insurgir contra a política golpista e de desconsiderar o lugar 

destinado à mulher, rompendo os padrões estabelecidos para os dois sexos”. (COLLING, 

2004, p.8) 

Foi também durante a luta que Dona Lia decidiu fazer parte do movimento sindical, 

decidiu se filiar ao sindicato de Araruna/PB, porque na época Riachão/PB ainda não era 

cidade. Porém, houve embate por parte do presidente do sindicato. Em relação a isto a mesma 

nos relata que em 1985 procurou o Sindicato de Araruna com um grupo de dez mulheres para 
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que as mesmas fossem filiadas e assim pudessem se aposentar e usufruir dos benefícios que 

tivessem direito, no entanto seu Antônio, o presidente do sindicato, não aceitou. Essa não 

aceitação nos faz perceber a questão do machismo presente na época, em especial nos 

Sindicatos, tendo em vista que no âmbito rural, principalmente, a mulher deveria obedecer 

fielmente ao seu esposo, e o ato de uma mulher querer se filiar ao sindicato era inaceitável.   

A desapropriação da terra só veio a acontecer, no dia 26 de dezembro de 1985 com a 

ajuda do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que passou a dar 

laudos técnicos e acompanhar todo o movimento. Sendo que a emissão da posse da terra só 

aconteceu em março de 1986 e o projeto de assentamento pelo Decreto 977 do INCRA em 

dezembro do mesmo ano. 

Em suma, a luta de Dona Lia não foi diferente de tantas outras mulheres que já 

lutaram por direitos iguais, tais como Elizabeth Teixeira que lutou para dar continuidade a 

Liga Camponesa de Sapé após a morte de seu esposo Pedro Teixeira, Margarida Maria Alves 

e Maria da Penha, que acirraram uma luta por salários dignos para os trabalhadores em 

Alagoa Grande/PB, Ném Cobé, Quincas, Maria do Céu e Beatriz Pedro5 que a partir da 

amizade juntaram forças para lutar pelo direito à terra no Assentamento Geraldo, em Alagoa 

Nova/PB e tantas outras mais que ainda têm suas histórias silenciadas. 

É como afirma Vieira: 

 

[...]movimentações semelhantes estavam ocorrendo em pontos diferentes da 

Paraíba e até mesmo em outros estados, não se pode ver a realidade 

enfrentada por tais mulheres como situação isolada. As situações de luta e de 

atuação política, como etapas de preparo que receberam para que se 

formassem como lideranças foi, antes de tudo, arquétipo de uma conjuntura 

maior que o Brasil vivenciava naquele momento. (VIEIRA, 2016, p. 114) 

 

Percebo a partir disso que por mais que tratemos a história de cada uma, de forma 

individual, trata-se de uma história do coletivo, pois todas tinham um objetivo único, lutas 

que se cruzam por serem com e para o povo, por melhores condições de vida. 

 

Dona Lia, violência contra a mulher: “virus” social e culturaL 

 

Trazer à tona relatos de discriminação e de violência contra a mulher é pensar até que 

ponto a nossa sociedade chegou. É analisar dados e a partir deles perceber a dimensão dos 

 

5 Mulheres apresentadas por Jadson Pereira Vieira em sua dissertação de mestrado: ENGENHO DE 

MEMÓRIAS:  MULHERES CAMPONESAS, ESCRITAS DE SI E A FORÇA DA AMIZADE (1975-1984). 
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fatos que envolvem vidas. Vidas que são controladas, manipuladas e matadas. Dona Lia 

considera a discriminação contra a mulher como “um vírus que vem de muito tempo e é uma 

coisa que o povo aprende desde criança”. O que me faz ir ao encontro de Chimamada (2014) 

quando ela nos atenta ao fato de que: 

 

Perdemos muito tempo ensinando as meninas a se preocupar com o que os 

meninos pensam delas. Mas o oposto não acontece. Não ensinamos os 

meninos a se preocupar em ser “benquistos”. Se, por um lado, perdemos 

muito tempo dizendo às meninas que elas não podem sentir raiva ou ser 

agressivas ou duras, por outro, elogiamos ou perdoamos os meninos pelas 

mesmas razões. (ADICHIE, 2014, p. 33) 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento Moraes e Oliveira (2014) consideram que “a 

mulher em nossa sociedade patriarcal é educada desde criança de acordo com as imagens que 

controlam o gênero feminino, tais como: submissão cultural, encanto sexual, auto sacrifício, 

percebendo os outros seres humanos, a partir dessa posição vulnerável”. 

Ainda segundo Moraes e Oliveira (2014) a violência contra mulher caracteriza-se 

como sendo “uma forma de violação aos direitos humanos das mulheres. Ela é classificada 

como violência física, sexual, patrimonial e psicológica, podendo afetar a saúde física e 

emocional das mulheres. É um fenômeno que não escolhe raça, etnia, crença ou classe 

social.” 

Em relação a violência contra a mulher, a Paraíba nos anos de 2003 a 2013 ocupou o 

segundo lugar no ranking de crescimento de homicídios contra as mulheres (MOARAES, 

OLIVEIRA, 2014). O que faz-nos perceber que apesar de tantos projetos e Leis de proteção a 

mulher, a violência ainda é presente e tem aumentado. 

Pensar na época em que Dona Lia se propôs a subverter seu lugar na sociedade, é 

também pensar na discriminação e na violência, haja vista que para o período (década de 

1980) o lugar de ocupação da mulher era o lar e a sua obrigação era zelar por ele, pelo marido 

e pelos filhos. 

É válido ressaltar, que as mulheres do Assentamento Baixio viviam submissas, não 

tinham conhecimento dos seus direitos e seus maridos quem falavam por elas. Não só os 

maridos, mas a sociedade manipulava e vigiava o tempo todo, Michael Foucault (1987) 

explica em seu livro Vigiar e Punir essa questão e usa o termo “docilização de corpos” para 

fazer-nos entender como o corpo era domesticado, e no caso da mulher, foi se construindo um 

espaço adequado, a exemplo do espaço privado, o lar. 
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Dona Lia enfrentou muito preconceito, até porque se hoje nossa sociedade ainda é 

muito machista, imaginemos na década de 1980, quando o Brasil estava saindo de uma 

ditadura civil-militar. As mulheres que ousaram quebrar os padrões enfrentaram diversos 

obstáculos, desde “Da variação salarial à intimidação física, da desqualificação intelectual ao 

assédio sexual, elas tiveram sempre de lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar em um 

campo definido – pelos homens – como “naturalmente masculino” (RAGO, 2002). 

Dona Lia diz ter sido muito discriminada, e que tudo começou em casa. Seu marido 

por muitas vezes tentou impedi-la de continuar na luta pela terra, chegando ao ponto de 

agredi-la fisicamente. E ela, com firmeza, mas tristeza no olhar me diz: 

 

Eu pra me libertar do meu marido eu sofri demais, eu apanhei tanto nessa 

vida, apanhei muito que o sangue desceu no meio das pernas. Ele perdeu a 

cabeça quando os corós foram oferecer 15 mil reais pra gente sair da luta, aí 

foi quando começou a nossa discussão porque eu não aceitei. Eu disse que 

podia colocar um paior de dinheiro em cima da minha mesa que eu não 

aceitava porque meu compromisso era com povo e eu não ia deixar a luta 

não. (Entrevista a autora, 07/07/2017) 
 

 

Imagem 4: Ao centro de vestido rosa, Dona Lia.      Imagem 5: Na esquerda, de blusa verde, Dona Lia. 

Década de 1980, período da luta pela terra.                Em 2014, na gravação de um documentário. 

     
Fonte: Documentário ABÚZU (2014)                   Fonte: Documentário ABÚZU (2014) 
  

Percebe-se nas imagens 4 e 5 que a união foi algo que perpassou décadas, antes se 

uniam para ir à luta, hoje compartilham juntos experiências que não mais serão silenciadas. 

Esse compromisso firmado com o povo, a amizade6 que Dona Lia tinha com as 

demais pessoas envolvidas na luta fez com que ela resistisse as agressões por parte de marido. 

Porém, ela não enfrentou apenas o machismo do esposo, a sociedade também a discriminou: 

 
6Amizade que para Vieira é “O fenômeno que se fez presente nas instâncias de sociabilidade humana no 

transcorrer das épocas no mundo ocidental ganha conotações que, em certo momento da modernidade, passam a 

ser restritas a uma gradativa esfera do privado, propiciando a ruptura de valores tão ricos às relações humanas”. 

(VIEIRA, 2016, p. 21) 
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De fora também existia discriminação, mas era menos. Nos encontros de 

capacitação quando eu me destacava nas atividades e os companheiros 

diziam dona Lia faz e nós não faz. Teve uma vez que me levaram pra falar 

com o presidente Lula, sair no jornal do lado dele, aí as companheiros se 

perguntavam, mas porque ela? Que não tem nem escolaridade. (Entrevista a 

autora, 07/07/2017) 
 

Percebo na fala de Dona Lia que o fato de ser mulher associado com uma 

escolaridade abaixo da média, tornavam-se aliados na discriminação, os companheiros nos 

encontros de capacitação não aceitavam que ela se sobressaísse nas atividades desenvolvidas. 

E por isso questionavam “por que ela?” 

 Em relação a violência doméstica contra a mulher em Riachão/PB antes mesmo da 

fundação da ADDM, Dona Lia menciona um caso que lhe comoveu muito: 

 

Houve violência contra mulher em Riachão, eu não era presidente de 

associação de mulher, mas chegou uma mulher me disse que tinha sofrido 

uma grande violência. Ela foi cortada na vagina pelo marido, e eu senti 

muito aquilo em mim porque também fui vítima de violência doméstica sei 

quanto é que custa. Nessa época eu não era nada da associação das mulheres, 

mas mandei ela pra Guarabira e ela não quis ir, e eu disse a ela minha filha 

deixe esse homem se não você vai morrer. (Entrevista a Lucineide de Lima 

Silva, 12/04/2015) 
 

Mais uma vítima, mais uma mulher que entrou paras as estatísticas.  

Sabe-se que os dados sobre feminicídio, estupro e violência doméstica, em âmbito 

nacional são alarmantes. No caso da Paraíba, estado que mais matou mulheres entre 2003 e 

2013, cuja capital ocupou o terceiro lugar com maior taxa de Feminicídio, 10,5 para 100 mil 

mulheres, é ainda mais trágico. Em 2016 (SILVA, 2017), 1 mulher foi estuprada por dia na 

Paraíba. Contudo, devemos ser conscientes de que esses dados são baseados nas denúncias 

feitas, eles não englobam os números gerais, existem as vítimas que não denunciam, e os 

crimes silenciados. 

No mais, falar de violência contra a mulher a partir da experiência de Dona Lia, é 

antes de tudo dar oportunidade da vítima falar, além da possibilidade de mostrar uma 

realidade, não apenas dos dias atuais, mas de longas décadas. Pois, como enfatiza Dona Lia 

essa violência/discriminação “é um vírus que vem de muito tempo”, e apesar do avanço, 

muita coisa ainda precisa ser feita. 

 

Considerações finais 
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Pensar e escrever sobre histórias de vida, construir narrativas de memórias de 

mulheres é buscar dar visibilidade a uma história que foi por muito tempo colocada a margem 

da historiografia.  

Na Paraíba a produção historiográfica acerca das participações das mulheres na 

resistência contra os latifundiários era recoberta pelo silêncio. Foi justamente este silencio que 

nos fez querer “avançar para uma história” que perceba a complexidade de diversidades de 

sujeitos silenciados, buscando dar "visibilidade às narrativas femininas que ousam denunciar, 

refletir e testemunhar, fragmentando as histórias oficiais, abrindo brechas no tecido textual, 

instigando a perguntar pelo silenciado, esquecido e reprimido na definição do arquivo”. 

(RAGO, 2015, p.13).  

 

Portanto, a proposta aqui foi nesse momento, analisar as memorias de Dona Lia em 

relação a luta pela terra do Assentamento Baixio em Riachão/PB, e a violência doméstica que 

vivenciou, buscando perceber como ela construiu práticas de resistência e como conseguiu 

subverter o papel social da mulher numa época em que o discurso machista era ainda mais 

presente do que nos dias atuais. 

Dar visibilidade as memórias de Dona Lia é também abrir “brechas no tecido textual, 

instigando a perguntar pelo silenciado, esquecido e reprimido na definição do arquivo”. 

(RAGO, 2015). 
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