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O presente trabalho resulta da pesquisa realizada no Programa de Iniciação Cientifica 

– PIBIC intitulado A educação e as educadoras nos jornais paraibanos do século XX: 

“Escritos de e Sobre Mulheres” e está vinculado ao grupo “História da Educação da Paraíba” 

– HISTEDBR-GT/PB. O objetivo deste trabalho é analisar o artigo publicado por Eudésia 

Vieira no Jornal a União, órgão Oficial do Estado, em 1956.  

O texto trata de uma homenagem a vida pública e religiosa de Alice de Almeida, 

esposa do escritor José Américo de Almeida4. A década de 1950 foi um período marcado por 

fortes impactos políticos e sociais na Paraíba e a imprensa teve um papel preponderante nesta 

conjuntura. Nos primeiros anos da década de 1950, José Américo de Almeida exercia o cargo 

de Governador do Estado e sua Esposa Alice de Almeida atuava na Legião Brasileira de 

assistência – LBA – organização feminina de caráter assistencial. Sendo assim é preciso 

delimitar o período estudado trazendo a problemática da seca no Nordeste, pois, se assumindo 

como missionária dessa causa, Alice de Almeida se coloca à frente de alguns movimentos em 

prol das cidades atingidas e a seca torna-se uma das pautas mais evidenciada nas colunas do 

Jornal “A União”. Após a saída de José Américo do Governo da Paraíba, sua companheira, 

Alice de Almeida, prosseguiu com a participação em outros espaços sociais, inclusive atuando 

também na Organização das Voluntarias da Paraíba, realizando atividades nas cidades mais 
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afetadas, juntamente com representantes do Governo do Estado buscando assim, medidas 

efetivas para solução da problemática.  

Durante o início da década de 1950 muito se falou na imprensa sobre José Américo e 

sua esposa. Eudésia Vieira, foi uma das pessoas que escreveu ao Jornal A União sobre a 

importância de ambos personagens para Estado da Paraíba, enaltecendo no artigo a ser 

detalhado, a participação de Alice de Almeida como uma senhora do lar, de atividades 

religiosas e de uma vida pública como Primeira Dama. 

Eudésia Vieira, apesar da formação superior e habitual, como escritora da imprensa, 

chegou a discordar do modelo moderno que a mulher assumia no Brasil, em particular, no 

tocante ao direito ao voto. Segundo Machado e Nunes (2013, p. 13): “[...] alinhava sua 

opinião às ideias da maioria das pessoas daquele contexto, da igreja, da medicina, da 

imprensa”.  Talvez tenha sido este o motivo da homenagem e admiração da mesma por Alice 

de Almeida, em seu artigo intitulando “Môdelo perfeito da mulher Cristã”.  

Apesar de ser nome frequente no Jornal A União, através das publicações sobre a 

LBA e Organização das Voluntarias5, não encontramos ainda muitas matérias sobre a mesma 

nos arquivos do museu. O trecho a seguir foi retirado dos quadros do museu, e escrito por 

LUNA (1994) em Rastros de Areia, o pequeno texto se refere a história de como José 

Américo e Alice se conheceram até o casamento: 

 

[...] Quando de visita ao tio monsenhor Walfredo Leal, encontrou lá a 
senhora Alice de Azevedo Mello, amiga da prima dele, ali residente. [...] a 
mocinha de dezessete anos [..] o encantou. Daí a começar o namoro foi um 
passo [...] Morava Alice bem pertinho, quase parede-meia. Para não se privar 
da visão querida, punha-se José Américo todas as noites, num movimento de 
vai-e-vem pelo leito da rua, da igreja da Misericórdia ao Cruzeiro de São 
Francisco, das 19 às 21 horas [...] A cerimônia realizou-se, na capital, às 10 
horas do dia 5 de outubro de 1912, no solar da família, sendo oficiante o 
arcebispo Dom Adauto de Miranda Henriques, acolitado pelo seminarista 
José Tibúrcio de Miranda. 

 

No que tange esta pesquisa, ela é de cunho documental, utilizando-se das fontes 

primárias através de Jornais, especificamente, o Jornal A União, Órgão Oficial do Estado. A 

escolha do jornal como fonte de pesquisa se apoia na Nova História Cultural, permitindo 

assim, a ampliação dos conceitos de fontes em seus diversos modos de abordagem. 
                                                           
5 Legião Brasileira de Assistência – L.B.A. e Organização das voluntarias, foram instituições voltadas a 
Assistência Social. L.B.A. tendo sido extinta em janeiro de 1995 por fraude sob a Gestão de Rosane Collor. E 
Organização das Voluntárias ainda permanece em Funcionamento em diversos Estados.  
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A utilização da Nova História Cultural como campo teórico possibilita enxergar a 

inserção das mulheres nos diversos campos da vida pública. No projeto desenvolvido na 

Iniciação Científica, abordamos essa realidade no contagiante contexto dos anos de 1950, 

contribuindo com uma necessária releitura da historiografia educacional. É importante 

ressaltar que a Nova História Cultural avançou na perspectiva de abordagem da própria 

história da educação brasileira. Segundo Machado (2006), essa divisão se dá pelo fato de a 

história tradicional se utilizar de uma visão macro que busca apresentar grandes histórias de 

grandes pessoas. A NHC, por outro lado, fala sobre histórias comuns, do cotidiano e foi a 

partir dessa ideia que se tornou possível utilizar uma metodologia renovada na investigação 

do passado, incluindo os grupos minoritários.  Partindo dessa visão construímos um objeto de 

estudo que busca a participação das Mulheres na imprensa na década de 1950, sobretudo, 

acerca das contribuições sociais, educacionais e políticas. (MACHADO; NUNES, 2013. p. 

190): 

 

Ler os textos escritos por mulheres paraibanas [...] tentando entender seus 
sentidos e suas funções naquele momento, voltar o olhar para aquela 
configuração, significa assumir responsabilidade, enquanto historiadores da 
educação, de trazer à tona elementos que apontem para o uso que as 
mulheres iam gradativamente fazendo da escrita, como um modo de se 
tornarem sujeitos da história e escreverem as suas próprias. 

 

Nesse sentido, objetivamos esmiuçar o artigo publicado por Eudésia Vieira no Jornal 

A União, na condição de colunista nos Jornais. Segundo ela, o artigo visa homenagear Alice 

de Almeida, juntamente com o esposo José Américo de Almeida, abordados como seres de 

uma “única carne”, dada a base familiar de princípios religiosos: 

 

Ôntem na praia fui surpreendida com a visita de Viví de Oliveira. Convite 
para trazer a você Alice, uma mensagem de admiração e de agradecimento 
em nome da mulher paraibana. [...] Lembreime de um versículo do Gênesis: 
Serão os dois uma só carne. Ora, muitas paraibanas contraíram dívidas de 
gratidão com o plecaro Ministro José Américo. E como os dois fazem um, na 
linguagem bíblica, que aqui vai de encontro à matemática, resolvi por conta 
própria, homenageá-lo também neste momento. Se fiz mal, peço 
indulgência. (VIEIRA, p. 2, 1956) 

 

Vieira escreve palavras sobre Alice e José Américo através de uma analogia que os 

liga ao versículo citado por ela, e justificando a inclusão de José Américo em sua homenagem 

a Alice de Almeida. Compara-os como duas pessoas a serviço do povo e, assim, merecedores 
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de tais palavras em nome das mulheres paraibanas e do povo nordestino, a quem, segundo ela, 

dedicou toda uma vida política.  

 

O satélite que acompanha um astro de primeiro grandêza, não possuindo a 
intensidade do seu brilho, torna-se, é obvio, por isso mesmo mais acessível à 
vista humana, inspirando os poetas e a quantos sabem aquilatar das coisas 
belas e primorosas. Se admiramos no astro o valor intrínseco, a sua vida 
própria, a faculdade de se dividir pelos corpos iluminando-os. No satélite 
admiramos a modéstia de se deixar numa passividade encantadora. José 
Américo é o astro. Alice é o satélite. Se o astro ilumina o satélite, este lhe dá 
a poesia e sublimidade. Os dois se completam, se harmonizam e 
deslumbram.  (VIEIRA, p. 2, 1956) 

 

A analogia feita por Vieira coloca Alice de Almeida como sendo de suma 

importância ao esposo. Do mesmo modo, sempre buscando a citada personagem no status de 

grande mulher, respeitada e admirada em sua bondade e compaixão aos demais. O marido, de 

notória atuação política e intelectual, é reverenciado por seus títulos, cargos de relevância e, 

principalmente, por seus feitos históricos ao povo, dada a compreensão de que se identificava 

com a vida dos mais humildes, sem com isso, abdicar do estilo de gestor modernizador, que 

investiu na infraestrutura e na educação, a exemplo da criação da Universidade da Paraíba, 

atual Universidade Federal da Paraíba. (MAIA, 1980, 32). 

 

Disse apenas – José Américo, sem os enfeites pragmáticos, banais pela 
usança e vulgaridade, isto porque no meu discernir, o homem que tem valôr 
próprio, vale pelo que é na realidade e não pelos títulos que lhes são 
conferidos na estâncias da vida. Hão de passar, mais dias, menos dias, os 
cargos e os encargos de Governador, de Ministro, de Estadista, de Chefe 
Político. Não passarão, entanto, da lembrança dos que sabem lêr e sentir, o 
nome querido de José Américo [...] o coração de quem soube amar e 
protegêr seus irmãos nordestinos; [...] a alma que profanou o seu crédo 
religioso, trabalhando a paz no momento preciso; o paraibano que dignificou 
a Paraíba se dignificando. (VIEIRA, p. 2, 1956) 

 

 

Assim como José Américo, Dona Alice de Almeida foi uma mulher a quem o povo 

estimou. Por isso, Vieira dá a ela o título de modelo perfeito da mulher cristã, aquela que além 

de ir à igreja, praticava a bondade que lá aprendia. A autora segue preconizando que a citada 

personagem auxiliava os povos que dela precisavam e que, juntamente com seu esposo, 

buscava atender as vítimas da grande seca que se abatia na Paraíba dos idos de 1950. Vieira 

fortalece nos seus escritos o imaginário da mulher generosa, dividida entre as atuações nas 
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instituições a que pertencia, tais como, família e religião e, portanto, com devoção e valores 

patriarcais de uma mulher “digna da bela homenagem”. 

  

Não sabemos se mais admirar o astro ou o satélite. Em esferas diferentes, são 
ambos empolgantes. Admiremos o conjunto, porque numa harmonia 
surpreendente os dois se completam. Alice na sua simplicidade natural, é o 
modêlo perfeito da mulher cristã. Que poderemos mais dizer? Essas duas 
palavras circundam-na auréola invulgar e sublime. Modésta, afável, 
prestimosa, diligente, sempre dispensou os benefícios a quantos a 
procuravam. Jamais se envaideceu pelos títulos honoríficos do espôso. A 
todos acolhia com um sorriso de bondade e tolerância. Presidente da L.B.A. 
e da esplêndida Organização das Voluntárias, dividia-se entre ambas na 
tarefa honrosa e difícil de bem servir aos necessitados. Enxugou o pranto de 
muitas jóvens desiludidas e descrentes, arranjando-lhes emprego, 
garantindo-lhes o pão de cada dia. (VIEIRA, p. 2, 1956) 

 

 

Na análise e analogia do “Astro e do Satélite”, Vieira inicia a homenagem a Alice de 

Almeida em sua trajetória de vida pública, com enfoque nas entidades de assistência aos 

necessitados, por conseguinte, abdicando dos luxos que advinham dos cargos de seu esposo. 

Ou seja, para ela a devoção católica lhe servia como base para sustentar-se nas atividades de 

auxílio aos mais pobres como um ideal de aspiração feminina, mãe e esposa:  

 

As modas aberrântes e exóticas nunca a influenciaram. Sôbre vestir-se com 
elegância sem usar trajes impudicos que ferem a sensibilidade feminina. 
Poderia ostentar vestidos custósos e ataviar-se com jóias preciosíssimas. 
Mais a primeira dama do Estado, detestando o luxo e as atitudes levianas, 
primava pela singeleza do bom sênso, tornando-se um belo exemplo de 
modéstia cristã. Grangeou por isto mesmo a estima de quandos com ela 
privavam cercando-se de uma atmosféra de respeito, de confiança, de 
admiração e de aféto. Com um grande espírito que é, sentindo a pequenez 
das coisas terreneas, buscava solicita a grandeza das coisas divinas, 
sublimando suas atitudes, seus gestos. Recebendo Jesus-Hóstia diáriamente, 
mostrava-se católica na teoría e na prática. Assim os dois se completavam. 
(VIEIRA, p. 2, 1956) 

 

Assim, seguindo essa argumentação, Vieira deixa explicito em sua homenagem a 

Alice de Almeida, a representação do ideal de mulher que a sociedade exigia à época. E, de 

certo modo, traz implicitamente, um comparativo simbólico com sua própria trajetória de 

mulher que enfrentou adversidades sociais, mas formou-se médica, educadora, mantendo os 

atributos da tradição religiosa e da fé.  

Para Vieira, mais do que qualquer atributo, o maior deles seria a aspiração da fé, 

pois, advogava os princípios religiosos e familiares a quem toda e qualquer mulher deveria se 
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submeter. Essa seria, certamente, o título de mulher respeitável a ser alcançado na vida. 

(BASSANEZI, 2004). De modo que, para ela, Alice de Almeida foi uma mulher que além de 

incorporar ao padrões sociais de poder, rejeita os luxos dos quais poderia desfrutar por se 

tratar da condição de Primeira Dama do Estado Paraíba e esposa de um homem “venerado”, 

como o ex-ministro José Américo de Almeida.  

 

Se o esposo era o rio caudaloso que se desmanchava em cascatas, ela era o 
leito macio que o abraçava e protegia. Se José Américo era o oceano de 
vagas procelosas, Alice era a praia mansa, sem declives nem dunas, lhe 
servia de limites e o afagava nos dias turbulentos. Êle era o cédro altaneiro 
que espalmava nas alturas a frônde farfalhante. Ela, a modéstia violêta que 
se escondia na folhagem para se denunciar pelo perfume esquisito e intenso. 
(VIEIRA, p. 2, 1956) 

 

Destarte, Vieira traz uma abordagem feita de analogias para referir-se ao casal 

Almeida como símbolo da união de toda uma vida amorosa demonstrada pelos vínculos de 

amor e bondade em prol das causas dos mais necessitados e que juntos lutavam pelos mesmos 

propósitos:  

 

Agora é a despedida. A mulher paraibana sensibilizada agradece pelo meu 
verbo descolorido, os favores, recebidos do ex-Governador e da sua 
digníssima consôrte. Para ambos esse ramalhete, mais significativo do que a 
minha singela oração. Para Alice, essa modésta lembrança de corações 
penhorados, que pedem aos céus uma feliz longevidade para o casal e 
bênçãos inacessíveis no trilho da vida que ainda lhes resta percorrer. 
(VIEIRA, p. 2, 1956) 

 

Por fim, Eudesia Vieira conclui o artigo com uma breve saudação ao casal, e 

especificamente, a Alice de Almeida, mulher a quem julga a si e a sociedade, merecedora de 

louvável admiração e respeito. Justifica-se tal homenagem devido ao fato de Eudésia Vieira, 

apesar de lutar contra as imposições sociais para formar-se em sua profissão, se tratar de uma 

mulher tradicionalista e seguidora dos preceitos da sociedade sobre a mulher no período 

referido. 

Diante do exposto pode-se concluir que, o escrito de Eudésia Vieira, ao interpretar e 

elaborar um “Môdelo” do feminino fortalece o imaginário de vida religiosa e social de Alice 

de Almeida. Ou seja, aquela mulher abnegada à fé, ao zelo com a família e a compaixão pelos 

mais pobres. Fortalece, também, o culto político ao papel por ela exercido na condição de 

Primeira Dama da Paraíba, esposa do político e escritor José Américo de Almeida. 
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Por fim, o próprio título de “Môdelo perfeito da mulher cristã”, entre outras questões, 

constitui-se em última instância num apelo aos valores patriarcais da perfeição e submissão 

feminina. Portanto, conclui-se que, apesar de influir no universo intelectual de sua época, 

Vieira ao descrever o perfil de Alice de Almeida, sustenta-se na construção de um “modelo” 

de mulher que se colocava na contramão das mudanças e rupturas de uma dada conjuntura de 

fortalecimento da mulher e do feminismo na sociedade brasileira. 

 

 
Imagem 1 – Casamento de José Américo de Almeida e Alice de Almeida 
Fonte: Fundação e Casa de José Américo - FJCA 
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