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RESUMO: Muitos romances foram escritos, sobretudo no século XIX, para instruir as 

mulheres no que se refere à manutenção dos valores sociais então vigentes. Outrossim, 

escritoras produziram súmulas as quais se denominam de manuais de conduta feminina. Dos 

livros nessa linha, a autora brasileira Júlia Lopes de Almeida publicou O livro das noivas, nas 

derradeiras décadas do oitocentos (1896). Nele, Almeida escreve em favor da instrução das 

moças que pretendiam se casar: num viés pedagógico-moral, a escritora versa sobre diversos 

assuntos pertinentes ao domínio do lar, da família e da educação, num binômio feminino-

feminino, uma vez que se tem uma mulher-autora, que escreve diversas crônicas voltadas à 

mulher-leitora daquele período. A tônica é de aconselhamento, de sugestão, de ensinamento, de 

orientação e de advertência ao que é considerado como atitudes não condizentes com a moral e 

os bons costumes. Isto nos faz inferir que o Livro das noivas, foi um manual de conduta que 

correspondeu aos anseios do que se julgava ser leitura apropriada à mulher.  Nesse sentido, 

objetiva-se apresentar o referido livro, haja vista que ele é parte do objeto de pesquisa do 

mestrado que estamos a desenvolver. Por meio dos resultados já obtidos, podemos evidenciar 

como o teor moralizante, que na obra se percebe, faz parte da produção da escritora, que dentre 

tantas que produziram nos séculos XIX e XX foi considerada como a escritora mais expressiva 

de seu tempo. Por esta razão, afirmamos que grande notoriedade e importância este livro obteve 

entre as famílias burguesas, visto que grande influência Júlia Lopes de Almeida tinha perante a 

sociedade.  
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Preâmbulo 

Cenário de profundas transformações nas estruturas social, política e econômica 

foi o Brasil dos finais do século XIX e início do XX.  Essas mudanças foram, sobretudo, 

provenientes da ciência, que começou a determinar o modo de pensar e de agir 

coletivos, do processo de industrialização do país, dos levantes contra a escravidão, 

dentre outros fatos, que desencadearam as alterações nos padrões e arranjos que então 

em voga se encontravam.  

Dentre os acontecimentos do período, a proclamação da República, que data de 

1889, representa o marco de um importante momento no Brasil que se estende até 



 

aproximadamente a Semana de arte moderna, em 1922. Essa fase ficou conhecida como 

Belle Époque e teve como pólo de iniciação desse processo a capital do Rio de Janeiro, 

que foi: 

Palco principal de todo esse processo radical de mudança, [...] 

centralizou [...] os principais acontecimentos desde a desestabilização 

paulatina do Império até a consolidação definitiva da ordem 

republicana. Ela centrava também o maior mercado de emprego para 

os homens de letras. Sua posição de proeminência se consagrou 

definitivamente em 1897, com a inauguração ali da Academia 

Brasileira de Letras. (SEVCENKO, 1989, p.93).  

Tendo sido, deste modo, a cidade carioca o cenário principal das alterações mais 

radicais, foi nela que se assistiu às grandes transformações ocorridas tanto no espaço 

público, quanto na esfera privada, o que não quer dizer que não tenha acontecido 

semelhante mudança nas demais cidades. Porém, o Rio de Janeiro era a capital da 

República e nela se deu início às alterações.  

Esses novos ares urbanos que então despontavam, requereram hábitos 

civilizatórios concernentes aos padrões parisienses. Com isso, a vida citadina 

modificou-se gradualmente, graças à política republicana, que atrelada estava ao 

positivismo. Essa modificação pautou-se no binômio família-cidade, parâmetro 

estruturador da nova civilidade. Por conseguinte, pode-se dizer que nesse novo arranjo, 

a família era o principal balizador do novo conceito de pátria, por essa razão, a cidade 

era vista como a uma extensão mesma dessa instituição social. 

Destarte, a família passou a ser o baluarte do projeto republicano, uma vez que 

por meio de seus membros as mudanças no terreno das moralidades se processariam, 

haja vista que naquele momento havia uma “preocupação com a moralidade como 

indicação de progresso e civilização” (SOIBET, 2008, p.362). Nesse sentido, a mulher, 

que por sua vez era a espinha dorsal sobre a qual se apoiavam os assuntos familiares, 

passa a ter papel fundamental na mudança. 



 

Naquela nova atmosfera, sob a figura feminina recaíram diversas novas 

cobranças. Essas requisições se lançaram sobremaneira sobre a mulher de elite, 

pertencente à família burguesa.
1
 A historiadora Rachel Soibet (op.cit.) afirma que: 

Convergiam as preocupações para a organização da família e de uma 

classe dirigente sólida – respeitosa das leis, costumes, regras e 

convenções. (...) Especificamente sobre as mulheres recaia uma forte 

carga de pressões acerca do comportamento pessoal e familiar 

desejado, que lhes garantissem apropriada inserção na nova ordem, 

considerando-se que delas dependeria, em grande escala, a consecução 

dos novos propósitos. (SOIBET, 2008.p.362) 

Era delas, então, mulheres-mães-esposas, parte significativa da mudança de 

paradigmas, hábitos e costumes impostos pela nova ordem, respaldada agora pela 

ciência, que despontava no país e por isso mesmo surgia, nesse novo ordenamento, 

medidas sanitárias que exigiam igualmente a higienização das casas e das ruas. E como 

a elas estava estabelecido o domínio da esfera privada, ou seja, o espaço doméstico, em 

oposição aos homens que orbitavam e dominavam o espaço público, esperava-se que 

elas se imbuíssem na tarefa. Portanto, as mulheres casadas representavam um capital 

simbólico significante, haja vista que de suas obrigações com as coisas do lar, do 

marido e dos filhos, haveria reflexos na sociabilidade. 

A função que ganhavam as mulheres burguesas casadas daquele momento era a 

de cooperar com o projeto da família moralmente coadunada aos valores republicanos. 

Desse modo, necessitava que elas fossem esposas modelares e mães dedicadas. 

Consoante esclarece D’Incao:  

[...] cada vez mais é reforçada a idéia de que ser mulher é ser quase 

integralmente mãe dedicada e atenciosa, um ideal que só pode ser 

plenamente atingido dentro da esfera da família ‘burguesa e 

higienizada. Os cuidados e a supervisão da mãe passam a ser muito 

valorizados nessa época, ganha força a idéia de que é muito 

importante que as próprias mães cuidem da primeira educação dos 

filhos e não os deixem simplesmente soltos sob a influência de amas, 

negras ou ‘estranhos’, ‘moleques’ da rua. (D’INCAO, 2008, p. 229).    

Esse quadro de reordenamento social reforçou, face à emergência da família 

burguesa, a importância da mulher zelar pelo esposo, pelos filhos e pelo lar, o que lhe 
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Não adentraremos no mérito das mudanças que ocorreram entre as mulheres pobres, negras, e libertas, 

uma vez que o Livro das Noivas era voltado para as mulheres burguesas. 



 

arrogou afazeres e obrigações outros que anteriormente não tinha, uma vez que no 

interior do espaço doméstico diversas são as atividades que lhe absorverão o tempo e 

lhe requererão instruções que anteriormente não lhe foram dadas. Com isso, redefine-se 

o papel da mulher, pois: 

Percebe-se o endosso desse papel de guardiã do lar e da família – a 

medicina, por exemplo, combatia severamente o ócio e sugeria que as 

mulheres se ocupassem ao máximo dos afazeres domésticos. 

Considerada base moral da sociedade, a mulher de elite, a esposa e 

mãe da família burguesa deveria adotar regras castas no encontro 

sexual com o marido, vigiar a castidade das filhas, construir uma 

descendência saudável e cuidar do comportamento da prole. 

(D’INCAO, 2008, p. 229).     

Sendo a mulher considerada como base moral da sociedade, para elas se 

convergiam tarefas por demais caras para o bem-estar social. A maternidade dedicada e 

abnegada era mais um dos ideais moralmente aceitos pela família burguesa. Nesse 

sentido, mesmo com novos espaços criados para o convívio social, os quais as mulheres 

de elite também podiam frequentar, como os bailes, era preferível que sob quaisquer 

outros compromissos sociais as crianças tivessem a sua atenção, para instruí-los 

conforme as regras cíveis, já que naquele contexto se acreditava que a primeira 

educação dos infantes era tarefa da família, que deveria estar sob o encargo da mãe.    

Esse ideal tornou-se matéria para os escritores da época, pois há diversos 

romances do final do século XIX e início do XX que reproduzem, em seus enredos, 

personagens mulheres que são espécimes de mártires da maternidade, da família, do lar 

e do marido.  

Outrossim, os intelectuais brasileiros, no contexto histórico aqui exposto, 

imbuíram-se na tarefa de difundir os ideais democráticos. Buscavam, sobretudo, “a 

elevação do nível cultural e material da população” (SEVCENKO, Op. Cit. p.79), somado 

a isso estava a premência de se atualizar a sociedade em consonância com a Europa e 

ainda “a modernização das estruturas da nação” (Idem, p.79). 

A contumaz necessidade de progresso social foi compreendida por intelectuais 

como “missão” que a Literatura teria. Eles acreditavam que para edificar uma nova 

nação era necessário que cultural e intelectualmente se elevasse a população. Nesse 



 

sentido, estaria na ampliação da educação e nas produções escritas pelos intelectuais a 

solução para ajudar os indivíduos no processo de modernizar a “estrutura social e 

política do país” (SEVCENKO, op.cit. p.103). 

Com efeito, percebe-se que o patrimônio cultural escrito assume um papel de 

destaque no que se refere aos anseios de uma determinada época e de uma sociedade, 

pois ele pode funcionar como um agente propulsor e um aliado do projeto político-

social, como o que houve no período da primeira república brasileira. 

Consortes do novo projeto de aburguesamento e de civilização, uma plêiade de 

escritores fez uso da Literatura para, numa espécie de relato das mudanças, ou crítica a 

elas, se posicionar, a exemplo de João do Rio e Olavo Bilac; outros intelectuais ainda 

aliançaram seus escritos ao que se preconizava, no sentido de fazer com que os novos 

padrões, os novos hábitos e a nova moral fossem apreendidos, por meio da Literatura 

prescritiva, em que se tem como intuito instruir conforme os padrões e condutas sociais 

valorados numa dada sociedade e numa determinada época.  

 

 

Livro das noivas: a moral dos comportamentos em instrução 

 Ao partir de um tema caro às mulheres do final do século XIX, o noivado, 

momento de antecipação do então sublime acontecimento da vida de uma dona, o 

casamento, que efetiva a constituição de uma família, Almeida permite-nos inferir, de 

antemão, a importância desse tomo para o terreno da moralidade, uma vez que, via de 

regra, pelo menos entre as senhoras das camadas mais elevadas, o casamento era “a 

única via legítima de união entre um homem e uma mulher, constituindo-se para a 

última no ideal mais elevado de realização” (SOIBET. op. cit. p.367-368.). Esta 

assertiva assenta-se ao campo da moral porque há muito que o casamento é tido como 

um virtuosismo que a sociedade, pautada no aparelho prescritivo igreja, valora como 

regra aos indivíduos. 

A mulher era o público majoritário da prosadora, e por sê-lo, Almeida dedicara-

se a ajustar sua escrita com o projeto de instrução em conformidade ao que se apregoava 

à época. Neste propósito, por ter a mulher como fulcro central de sua obra, lançou o 



 

Livro das noivas, em 1896, que sendo um manual prescritivo das regras, dos princípios 

e dos valores de conduta preteridos à mulher no final do século XIX e princípio do XX, 

apresenta-se como sendo instrutivo e moralizante.  

Manuais como este eram parâmetros balizadores dos comportamentos e 

costumes em voga. E como a mulher era um dos agentes transformadores, pelo papel 

que ocupava no seio da família, muitos deles foram escritos voltados a ela. Neles, havia 

um tom quase sempre amigável e familiar que o escritor empregava ao seu leitor. A 

linguagem utilizada buscava tratar a leitora com cumplicidade, comumente chamando-a 

de “minha amiga”, o que permite entrever uma intimidade entre eles que de fato se 

configura como artifício para que os aconselhamentos fossem acatados e aprendidos. 

No manual Livro das noivas, Lopes de Almeida faz uso de recursos literários 

com os quais sabia manejar muito bem, por isso há, dentre as crônicas, narrativas em 

tom familiar em que são postas, por exemplo, duas amigas que dialogam sobre as coisas 

do lar, ou cartas em que mulheres se correspondem com a finalidade de trocar notícias 

sobre a vida de casada e ou de solteira. Deste modo, aconselhava, prescrevendo hábitos 

e condutas que eram pertinentes a uma mulher burguesa, o que difere de muitos dos 

manuais prescritivos que circularam no Brasil, visto que “nem sempre há, na Literatura 

prescritiva, uma história a ser contada e quando esta é presente submete-se à 

apresentação dos preceitos” (AUGUSTI. 1998, p. 87), o que se nota no livro. 

O opúsculo é dividido em três partes. Cada uma delas apresenta certo número de 

crônicas
2
. Nelas, percebemos uma progressão quanto aos assuntos que faziam parte da 

vida de uma mulher burguesa. O progredimento se dá na medida em que os assuntos 

versados nas crônicas vão desde o momento que antecede o casamento, passando pelo 

pós-casamento, em que se dão os primeiros anos na vida de uma mulher casada, até 

chegar ao momento em que se torna mãe.  
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É no século XIX que a crônica reveste-se de uma significação moderna, abarcando-a como uma 

categoria literária. Segundo posto por Massaud Moisés, por possuir formas múltiplas, a crônica se 

classifica como uma expressão híbrida, uma vez que pode ter forma de entrevista, de palestra, de 

monólogo, de resenha, de carta, de apelo, de diálogo, de monólogo, dentre outras. MOISÉS, Massaud. 

Dicionário de termos literários. São Paulo, Ed. Cultrix, 1988. p. 132-133. 



 

O teor moralizante-instrutivo do Livro das noivas 

Em Livro das noivas, o teor moralizante das crônicas se apresenta nos 

aconselhamentos que Almeida profere às leitoras. Ele se circunscreve nos 

comportamentos que se esperava de uma mulher casada, dona do lar. É das mulheres 

consorciadas em matrimônio que recai a maior cobrança de moral, esta que estamos 

aqui entendendo como um terreno fértil, propício aos vícios lesivos que uma civilização 

vai condenando e taxando como tal, mas que também é o solo em que se lançam as 

sementes das virtudes, essas que vão modelando os indivíduos ao longo dos tempos e ao 

sabor das mudanças que se vão processando nas civilizações. 

Desta feita, o conteúdo moralizante do volume não se mostra como uma 

prescrição explícita, mas aparece tacitamente, só se deixando entrever num exemplo, 

numa conversa entre amigas, ou em vivências da própria autora. Artifícios esses que 

buscam fazer com que a leitora emule tanto os comportamentos virtuosos que uma 

mulher deveria ter, como os novos hábitos que se espargiam na sociedade e que se 

delineiam ao longo das páginas do livro, afinal, o conjunto de regras e princípios que 

regem os grupos sociais requer mesmo a moralização dos costumes. E é nesse sentido 

que a mulher torna-se uma agente de mudança que espelha primeiramente ela mesma, 

mas que vai refletir no que está sob sua responsabilidade, como o lar, o marido e os 

filhos. 

Neste ínterim, o casamento era considerado um dos principais pilares morais da 

sociedade – talvez o seja até hoje – uma vez que por meio dele se transmitiriam e se 

difundiriam modos de comportamento adequados, sobretudo com a cooperação da 

figura da esposa. Por essa razão, a crônica que abre o livro– “O dia do casamento” – é o 

aporte para adentrarmos por entre os recintos dessa estrutura moral. Na referida crônica, 

depara-se a leitora com uma conversa entre mãe e filha, na qual a narradora descreve os 

momentos que antecedem o esposamento de uma mulher: a transição do estado de 

solteira para o de casada. No texto, percebe-se que a figura da mãe da noiva surge como 

aquela conselheira que, por ter experiência, pode falar com propriedade. Nos 

aconselhamentos da mãe, percebe-se todo um discurso falocêntrico, no qual posto está 

os “deveres” aos quais a mulher casada terá de se submeter, como, por exemplo, a 



 

devoção que se deve ter para com o esposo, as atitudes que têm que ter para ser a esposa 

modelar. 

Nesse texto, primeiramente fala a narradora sobre o dia do casamento, sobre o 

que ele provoca na noiva. No quinto parágrafo, ela dá voz à personagem (mãe) que tece 

seus aconselhamentos até o fim do texto. Ao final, no último parágrafo, utiliza os 

exemplos dela enquanto esposa, e do pai, que como marido sempre cumprira com seus 

deveres, ou seja, aqueles que socialmente faziam parte do código moral.  

Nesta crônica, há bastante menção ao amor que a mulher deve despender ao 

marido, dedicando-lhe, ainda, as virtudes que uma “boa esposa”, aos olhos da 

sociedade, precisa tributar a ele, tais como: respeito e dignidade. Todavia, nos 

aconselhamentos, lêem-se passagens como esta: “Não te resignes a ser em tua casa um 

objeto de luxo. A mulher não nasceu só para adorno, nasceu para a lucta, para o amor e 

para o triumpho do mundo inteiro!”
3
 (ALMEIDA, 1896, p.13). Interessante fragmento, 

uma vez que ele evidencia a nova postura que uma mulher deveria ter naquela 

República brasileira finissecular, ao deixar de ser mero ornamento, para passar, então, 

ao papel de cooperadora do novo código moral, calcado no progresso e na ordem. 

Inseridas nesse novo ordenamento, as medidas sanitárias que visavam eliminar a 

imagem imunda das ruas, tornaram-se regras, normas, e passaram a requerer dos 

indivíduos medidas higiênicas, que iam desde os cuidados com a casa, com as roupas, 

até o trato para com os alimentos, que, por conseguinte, refletiriam na saúde. Por essa 

razão, a prosadora trata desse assunto ao longo do livro em diversas crônicas, haja vista 

que, sendo da mulher o domínio do lar, elas deveriam se instruir também nesse sentido, 

transformando os hábitos de dentro das casas burguesas. 

Dentre as crônicas que versam sobre isso, está a intitulada “Roupa Branca”, a 

qual adentra mais nos hábitos domésticos da vida de uma mulher casada e burguesa. 

Tratar dessa temática revela que a autora estava coadunando a escrita desse compêndio 

com mais uma das novas medidas que faziam parte das transformações e preocupações 

sociais: a higiene pessoal, que reflete no âmbito mais geral, ou seja, o social. Por essa 
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 Optamos por manter a grafia das palavras conforme aparecem no livro, portanto, todos os excertos da 

obra que forem reproduzidos ao longo deste texto, constarão grafias do português brasileiro corrente na 

época em que Júlia Lopes escrevera.  



 

razão, Almeida se encarrega de mostrar que essa tarefa também competia à mulher. A 

autora reforça a idéia de que, seguindo todos os seus aconselhamentos, a dona de casa 

mostrará que sabe administrar um lar: “É na roupa branca, affirmo ainda, que mais 

limpidamente se espelha a boa administração de uma dona de casa: portanto, não lhe 

deve faltar um botão, um cadarço, um ponto.” (ALMEIDA, 1896, p.26). 

Na mesma linha, a autora, ao iniciar a segunda parte do livro, apresenta a crônica 

denominada “A mesa”. À guisa do que construiu ao longo da primeira parte, Júlia 

Lopes passa, então, a prescrever as condutas que uma mulher casada deveria ter em seu 

lar. Descreve como a sala de jantar deve estar organizada e higienizada, pois que “A 

physionomia amável de uma sala de jantar contribui enormemente para o prazer da 

mesa” (ALMEIDA, 1896, p.90). Destarte, as descrições que ela faz dos objetos que 

devem fazer parte deste ambiente em que a mesa das refeições se encontra, bem como 

dos alimentos, que deveriam ser escolhidos com “inteligência e critério” evidenciam 

que aquela mulher burguesa deveria mesmo ser sagaz e dominar todos os meandros do 

ambiente doméstico: 

D’isto resulta que toda a mulher deve ser um pouco cozinheira; que, 

do mesmo modo que sabe fazer o seu vestido de surah ou de linho, 

deve saber escrever uma carta, ler um livro, receber uma visita, ou 

fazer a massa doirada, macia e fina, de uma torta de aves, ou uns bons 

pasteis folhados. (ALMEIDA, 1896, p.93). 
 

Sob o título “A poesia da vida” adentra a leitora no terreno das virtudes morais. 

Nela, a autora faz uso de artifícios narrativos para iniciar o referido texto. O objetivo 

central é contradizer o argumento da personagem que surge no início da crônica, ao 

afirmar que no casamento há prosaísmos que as nubentes ignoram, pois elas só 

conseguem ver a poesia que a sociedade versifica do matrimônio. A referida poesia, na 

verdade: 

Não consiste só em certo numero de coisas ephemeras e graciosas, ou 

occupações leves de toilette e adornos de casa; consiste tambem nas 

coisas uteis e praticas, naquellas que não entram nas phantasias das 

noivas quando idealisam o seu futuro, mas que surgem depois 

inevitavelmente, impondo-se como um dever.  

A poesia da vida abrange tudo, desde as obrigações mais árduas e 

imperiosas, até as mais fúteis e subtis; e é exatamente nesse conjuncto 



 

de antitheses que está o seu principal encanto. (ALMEIDA, 1896, 

p.27). 

Essa poesia da vida, perceptivelmente relacionada à vida de casada da mulher, 

revela a preocupação da autora em mostrar à sua leitora a importância de se educar no 

sentido de compreender que o casamento não é somente as vaporosas ilusões românticas 

que a elas são ensinadas em tenra idade. Quer a autora mostrar que a poesia do 

casamento sustenta-se, sobretudo no amor, porém que o papel pela mulher 

desempenhado requer ocupações, obrigações e papéis muito vicários perante a 

sociedade burguesa na qual se inseria e que, não obstante, havia nisto também muita 

poesia. 

Sendo a moral o terreno dos vícios e das virtudes, as prescrições que se percebe 

no Livro das noivas vão de encontro aos valores que a sociedade julgava que fossem 

adequados a uma mulher casada ou prestes a sê-lo. Desta forma, na crônica, “Os 

doentes”, reforçada é a idéia de que a mulher deve ser amorosa e cuidadosa, dois 

atributos que depunham a favor da moral de uma dona. Esses predicados, segundo o 

texto, percebem-se naquelas que, por puro desprendimento, ajudam os doentes nos 

hospitais. “Tractar de um doente que amamos, não é dever – é paixão” (ALMEIDA, 

1896, p.31). Bondade e paciência são imprescindíveis para quem cuida de um enfermo, 

o que, conforme a autora afirma, são traços inerentes às mulheres e é por essa razão que 

elas são tão requisitadas para tratar daqueles. Novamente outras duas características que 

conferem uma conduta moral ilibada à mulher. A par disso, a autora quer aconselhar 

que as nubentes, suas leitoras, percebam o seu importante papel ao que se refere ao 

cuidado para com, por exemplo, o marido, ou com um filho doente, que carecem de 

todo o zelo e o amor que uma mulher pode dedicar a eles. 

Constata-se que há no Livro das noivas prescrições morais voltadas às brasileiras 

burguesas do entresséculos XIX-XX, de forma implícita, porque versada com os 

artifícios literários, e em tons de complacência e fraternidade. O livro mostra que há 

modos de comportamento que foram requeridos das mulheres. Essas condutas esperadas 

vão desde as questões mais micros até as maiores: o trato com o marido, para com os 

criados, para com os assuntos domésticos, perpassa pelo modo de vestir-se, de portar-se, 



 

adentra na arena da sua própria educação, bem como na dos filhos, e a condição 

máxima da vida de uma mulher: a maternidade. 

Não obstante, Júlia Lopes de Almeida coordenou seu ofício de escritora envolta 

aos assuntos femininos, bem como o de interessada em ser uma das intelectuais a 

contribuir com o projeto de progresso de então, para instruir as mulheres burguesas 

consoante as mudanças de hábito, de regras e dos comportamentos corretos que aquela 

ordenação urbana buscou acostumar aos indivíduos. Portanto, ela conseguira amalgamar 

seus interesses, enquanto literata, com os sociais.  

Em suma, as instruções que compõem as estruturas narrativas do Livro das 

noivas mostram que elas estão permeadas dos valores morais que muitas vezes 

confinavam a mulher no âmbito do lar. Acreditamos, todavia, que se Júlia Lopes, como 

uma das mulheres escritoras que foram precursoras num nicho predominado por 

homens, agiu como tantas outras escritoras que reforçaram o discurso autorizado e 

dominante masculino. 

Nesse sentido, a divisão feita por Elaine Showalter ao pesquisar o romance 

inglês escrito por mulheres é de extrema valia para a compreensão da escrita 

Almeidiana, haja vista que a referida estudiosa dividiu a escrita feminina em: feminine – 

fase de imitação da tradição dominante -, feminist – fase de questionamento dos valores- 

e female – fase de busca da identidade -. “O caso de Júlia Lopes de Almeida inclui-se no 

que [...] Showalter chama de feminine, pois sua obra faz como a de outras escritoras da 

época, a apologia das rainhas do lar” (XAVIER, 1994, p.7).  
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