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Resumo: A telenovela Lado a Lado, exibida pela Rede Globo entre 2012 e 2013, mostrou as 
diversas transformações pelas quais a cidade do Rio de Janeiro passou no início do século XX, 
período em que era capital do Brasil. Tendo como pano de fundo a construção da capital da 
República, objetivamos neste trabalho refletir acerca da construção de identidades e 
representações femininas, por meio da análise de cenas protagonizadas pela heroína Laura 
Assunção Vieira. Metodologicamente, elegemos como recorte cenas vividas por Laura, que 
retratam a mulher moderna que ela era e as consequências sofridas por sua coragem, determinação 
e ousadia. Em concomitância à análise das cenas e reflexões sobre identidades e representações 
femininas, este trabalho traz leituras relacionadas ao espaço urbano e cultura de massa para sua 
fundamentação teórica.  
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1. Introdução  

Em 1951, quando foi ao ar a primeira telenovela brasileira (Sua Vida Me Pertence, 

de Walter Forster), acreditava-se que o novo produto televisivo surgia apenas como uma 

opção de entretenimento para os telespectadores. Durante décadas, esse tipo de narrativa 

foi entendido como algo voltado predominantemente ao consumo feminino. 

Popularmente, disseminou-se uma cultura em que os homens não diziam publicamente 

que assistiam as tramas. O processo de assimilação e de ajuste das telenovelas para o 

público masculino foi se dando com o tempo. Após mais de sessenta anos da sua estreia, 

a teledramaturgia pode ser considerada como um dos mais importantes produtos culturais 

do país. Os telespectadores passaram a se ver diante de um leque de possibilidades à frente 

do controle remoto e, ao escolher determinada telenovela, deixam-se envolver por uma 

história, muitas vezes identificando-se e consumindo o repertório apresentado 

(PALLOTTINI, 2012). 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, no XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
 
2 Doutoranda em Comunicação (PPGCOM/ UERJ), Mestre em Comunicação Social (PUC-RIO), Pós-graduada em 
Comunicação Empresarial (UCAM) e Graduada em Comunicação Social/ Jornalismo (UNESA). E-mail: 
thaynanbritomendes@hotmail.com. 
 
3 Professora do Curso de Bacharelado em Turismo do Cefet/RJ campus Petrópolis. Bacharel em Turismo, Mestre em 
Administração e Doutoranda em Comunicação (PPGCOM/ UERJ). E-mail: jarlenerodrigues@yahoo.com.br. 
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No Brasil contemporâneo as narrativas ficcionais são produzidas para os 

telespectadores mais dissemelhantes possíveis. Idade, sexo, visão política, classe social, 

escolaridade, religião, dentre outros elementos responsáveis por discernir os indivíduos 

uns dos outros, não impedem que um público amplo e heterogêneo assista e se identifique 

com as tramas. 

A telenovela brasileira é um dos mais importantes e influentes meios de 

comunicação de massa, responsável por levar aos telespectadores informação, 

entretenimento, estilos de vida, padrões e hábitos de consumo, e de promover estereótipos 

e estimular sonhos. Diante de telespectadores com características opostas, as produções 

globais buscam um denominador comum. Almejam criar obras médias que possam ser 

facilmente compreendidas pelo público. 

As telenovelas produzidas pela Rede Globo, principal emissora de televisão do 

país e a maior produtora de telenovelas brasileiras4, têm como função primordial entreter 

o telespectador. Contudo, dentro das tramas algumas histórias são contadas a partir de um 

viés educativo5 e contribuem para a formação da cultura e da identidade dos seus 

telespectadores. Neste trabalho objetivamos promover uma reflexão acerca da construção 

de identidades e representações femininas, por meio da análise de cenas protagonizadas 

pela heroína Laura Assunção Vieira, na telenovela Lado a Lado, exibida pela Rede Globo 

de Televisão entre 2012 e 2013, no horário das 18h.  

Ao retratar acontecimentos históricos como a Revolta da Vacina e da Chibata, a 

inserção do negro (ex-escravo) nos centros urbanos e o surgimento das favelas, a busca 

das mulheres por novas formas de se posicionar socialmente, dentre outros fatos, Lado a 

Lado proporcionou uma reflexão acerca das transformações que ocorreram no Rio de 

Janeiro no início do século XX (na época, capital da República), assim como sobre a 

construção de uma nova identidade nacional. Além disso, a produção se destacou pela 

representação de novos paradigmas de inserção social feminina no início do século XX, 

                                                
4 Mesmo com outras emissoras, como SBT e Record produzindo telenovelas, a Rede Globo tem uma grade mais ampla, 
na qual são apresentadas diariamente três telenovelas inéditas e uma reprise. Em determinados períodos do ano, o 
número de inéditas chega a quatro (com a inclusão de telenovelas após as 22h).  
 
5 Dentro deste viés educativo, podemos considerar os merchadisings sociais que trazem ao público informação e 
esclarecimento sobre várias questões. Destacamos como exemplo o trabalho educativo que foi realizado na trama de 
Laços de Família (2000), através do qual os telespectadores compreenderam a importância da doação de medula óssea. 
Fato que foi comprovado por meio do aumento de pessoas que se cadastraram nos hemocentros com apenas 15 dias de 
campanha na telenovela. Antes cerca de 10 pessoas eram cadastradas semanalmente e com a telenovela o Registro de 
Doadores de Medula Óssea (REDOME) aumentou para 40. Disponível em <http://www. 
http://www.inca.gov.br/releases/2001/press_doacaomedula.html> Acesso em 13 Jun. 2018. 
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retratando dilemas, controvérsias e conflitos decorrentes das mudanças de atitudes e 

relações sociais de muitas mulheres naquele período. 

Para os fins desta investigação, elegemos cenas que destacaram fatos importantes 

da narrativa relacionados à construção de identidades e representações femininas, a partir 

da protagonista Laura (interpretada pela atriz Marjore Estiano), que sofreu as 

consequências por ser uma mulher divorciada e enfrentou o preconceito em nome de sua 

felicidade. A partir da análise de alguns capítulos determinantes e do desenvolvimento da 

personagem na trama, foram organizados registros que permitiram compreender os 

aspectos que retrataram, na novela, diversos papeis sociais desempenhados por Laura.  

Pretende-se contribuir, a partir dessa discussão, para as reflexões acerca das 

representações e dos papeis femininos nas telenovelas brasileiras, cuja influência se 

reflete nas mais diversas camadas sociais do país. 

 

2. Reflexões sobre a cultura de massa 

De acordo com o filósofo francês Edgar Morin (2011) vivemos a experiência de 

estarmos imersos em uma cultura universal. Para o autor, algumas ações como, por 

exemplo, o roubo, o assassinato e o incesto são atos condenáveis e dignos de punição em 

qualquer sociedade do mundo. No entanto, Morin (2011) afirma que as culturas são 

dissemelhantes, variando de acordo com a época e com a sociedade em voga. 

Considerando que as sociedades modernas são policulturais, assim sendo, os espaços 

urbanos, como a cidade do Rio de Janeiro (pano de fundo desta pesquisa), abarcam 

diferentes estilos de vida e hábitos culturais. Para o autor, a cultura inclui todo um modo 

de vida, instigando o imaginário dos sujeitos modernos, sendo impossível escapar dela, 

dominando a sua criatividade e a sua liberdade de produção.  

Segundo Néstor Garcia Canclini (2008) vivemos em sociedades híbridas, nas 

quais as novas tecnologias da comunicação e da informação permitem que as diferentes 

culturas circulem livremente pelo mundo, a partir do processo da globalização. Logo, 

sujeitos que vivem no Brasil podem, por exemplo, ter acesso e consumir hábitos típicos 

praticados pela cultura francesa, bastando identificar-se com ela. 

Canclini (2008) afirma que a globalização e os meios de comunicação de massa 

aceleraram o processo de hibridação cultural. Na medida em que culturas diferentes se 

deparam umas com outras, pode ocorrer a aproximação dos grupos sociais ou a oposição 

entre eles, porém não há como permanecer indiferente. Devido ao contato, geralmente 
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intenso, com os meios de comunicação de massa e especialmente com as mídias digitais, 

os sujeitos possuem ao seu dispor inúmeros modelos para a formação da sua identidade 

pessoal. 

Na obra A ideia de Cultura, Terry Eagleton (2011) aponta que a palavra cultura é 

uma das palavras mais complexas que existem, abarcando múltiplos significados, 

portanto de difícil definição. O autor busca a origem da palavra e informa que a cultura 

deriva da lavoura/ do cultivo agrícola. Assim, podemos compreender que a cultura 

consiste em preservar hábitos e estilos de vida de uma sociedade que já foram 

previamente estabelecidos, além de transmiti-los para as próximas gerações. Em 

concordância aos pressupostos de Canclini (2008) e Morin (2011), Eagleton (2011) 

entendem que as culturas são heterogêneas: 
Pluralismo pressupõe identidade, como hibridação pressupõe pureza. 
Estritamente falando, só se pode hibridizar uma cultura que é pura; mas 
como Edward Said sugere, “todas as culturas estão envolvidas umas 
com as outras, nenhuma é isolada e pura, todas são híbridas, 
heterogêneas, extraordinariamente diferenciadas e não neolíticas” 
(EAGLETON, 2011, p. 28-29). 
 

O pesquisador Stuart Hall (2016) aborda questões relacionadas a uma “revolução 

cultural” que vem ocorrendo desde o início do século XX. Tal revolução nos propiciou 

viver em uma sociedade cada vez mais plural e veloz, onde as diversas culturas se 

deslocam sem dificuldades por todo o mundo. Contudo, Hall (2016) aponta para a 

preservação existente das culturas e tradições, sobretudo nos países orientais, e das 

identidades individuais que os sujeitos e as sociedades ainda conservam. Logo, ao mesmo 

tempo em que estamos expostos a uma cultura universal, vivemos/ experimentamos 

também nossas respectivas culturas locais.  

 

3. A construção da identidade 

Partindo dos estudos de Stuart Hall (2004), na obra A identidade cultural na pós-

modernidade, verificamos que durante muitos séculos, sobretudo no período medieval, a 

identidade dos sujeitos era fixa, ou seja, era construída a partir dos grupos sociais dos 

quais os indivíduos faziam parte. Assim eles permaneciam com um único estilo de vida 

por toda a sua existência. As regras aprendidas nos locais de convivência, como em casa, 

no trabalho e principalmente na igreja, moldavam as pessoas.  

O autor apresenta alguns fatores determinantes para que a identidade dos sujeitos 

deixasse de ser fixa e se tornasse plural, baseando-se no legado deixado por Karl Marx, 
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na descoberta do inconsciente por Sigmund Freud, na linguística estrutural de Saussure, 

nas obras de Michael Foucault e no movimento feminista. Segundo Hall (2004), todos 

deixaram contribuições primordiais para a construção do sujeito moderno policultural. 

De acordo com Hall (2004), a identidade do sujeito está em constante 

transformação. Para ele o indivíduo está sempre em busca de novos estímulos que o 

orientem na construção de sua identidade particular e esta pode ser transformada a 

qualquer momento. O autor sugere a utilização do termo identificação ao invés da palavra 

identidade, pois a identificação não rotula, não prende o sujeito a algum lugar ou a uma 

sociedade específica.  

O autor não nega a existência de uma cultura nacional, tampouco que os sujeitos 

sejam guiados por ela. No entanto, a globalização e os meios de comunicação de massa 

responsáveis por fazerem com que as culturas circulem livremente por todo o globo, 

fazem com que nos deparemos com sociedades contemporâneas cada vez mais 

hibridizadas. “A Europa ocidental não tem qualquer nação que seja composta de apenas 

um único povo, uma única cultura ou etnia. As nações modernas são, todas, híbridos 

culturais” (HALL, 2004, p. 62). 

Baseando-nos ainda nas pesquisas de Hall (2004), compreendemos que, a partir 

da cultura difundida pelos meios massivos, os indivíduos podem escolher, dentro das 

possibilidades ofertadas, as bases que irão nortear os estilos de vida possíveis de serem 

seguidos, assim como a construção de suas identidades. Os meios de comunicação de 

massa exercem importante papel na sociedade; e tratando-se das telenovelas, como 

observamos em Lado a Lado, notamos que os telespectadores recebem as informações e 

podem assumir para si, seguindo os estereótipos propostos por elas6.  

Com base no posicionamento teórico de Hall (2004), Silva (2013) discute a 

necessidade da diferença para a construção de nossas respectivas identidades. A formação 

da identidade de um sujeito envolve fatores classificatórios como gênero, classe social, 

nacionalidade, entre outras diferentes condições materiais e culturais que distinguem os 

sujeitos e os seus respectivos grupos sociais. Silva (2013) alerta para o papel da mídia em 

                                                
6 Não negamos o pensamento autônomo e analítico de cada sujeito receptor, conforme proposto pela Teoria das 
Mediações de Jesús-Martín Barbero (2003). Mas, é inegável ponderarmos a respeito das representações sociais que 
circulam livremente pela sociedade, especialmente por meio da teledramaturgia. As representações sociais são 
disseminadas pela mídia de massa e “introjetadas” nos indivíduos e por mais que eles tenham pensamentos e visões 
diferentes, habitam o mesmo espaço urbano, logo, características comuns entre eles e que proporcionarão as identidades 
coletivas, nos fazem notar a potencialidade de tais representações sociais.  Disponível em: MARTIN-BARBERO, 
Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. E em MOSCOVICI, 
Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
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moldar a identidade do sujeito moderno, que passa a construir o seu estilo de vida a partir 

do que é apresentado como modelo: 
A mídia nos diz como devemos ocupar uma posição-de-sujeito 
particular – o adolescente “esperto”, o trabalhador em ascensão ou a 
mãe sensível. Os anúncios só serão “eficazes” no seu objetivo de nos 
vender coisas se tiverem apelo para os consumidores e se fornecerem 
imagens com as quais eles possam se identificar (SILVA, 2013, p. 18). 
 

Destacamos que a diferença em muitas situações pode levar ao estranhamento e 

rejeição. Tudo o que é considerado fora do normal, ou seja, que é desviante, sofre 

reprovação até vir a aceitação, que se dá com o tempo e a resistência. De acordo com 

Becker (2008), vivemos em uma cultura responsável pela fragmentação entre “nós” e 

“eles”, qualificamos e rotulamos as pessoas, as coisas e os objetos, agrupando aquilo que 

nos é conhecido de um lado e excluindo o que nos parece diferente/distante de outro. É 

inerente e natural da atividade humana rotular as coisas e pessoas, em uma tentativa de 

aproximar-se de seus iguais e distinguir-se de seus diferentes. Desta maneira, ao fazermos 

escolhas e concessões, automaticamente estamos fazendo classificações de afirmação a 

um determinado grupamento social e que sejam restritas a outros. 

 

4. Ser mulher na sociedade contemporânea 

Apesar de muitas mulheres trabalharem fora de suas casas, assumirem cargos 

iguais ou superiores aos masculinos, cursarem universidades, exercerem cargos políticos, 

entre outros direitos que antes eram negados ao sexo feminino, ainda há desigualdade 

entre os sexos7. De acordo com Badinter (1986), mesmo com as conquistas e avanços em 

determinadas culturas, a relação de poder está diretamente associada ao sexo masculino. 

O início do século XX, período em que se passou a trama de Lado a Lado, 

carregava resquícios das formas de organização social do século XIX, nas quais tanto o 

espaço urbano quanto todo o conjunto de relações sociais denotavam os diferentes papeis 

de homens e mulheres. As esferas pública e privada eram bem distintas, destinando-se às 

mulheres o mundo privado, aquele em que se situam os assuntos e memórias familiares e 

domésticos (FACINA; SOIHET, 2004). 

                                                
7 No Brasil, mais da metade das mulheres que são mães também trabalham fora de casa, seja no mercado formal ou 
informal. O país tem mais de 28,1 milhões de mães trabalhadoras, o que representa 51,3% do total das 54,7 milhões 
mulheres acima de 15 anos com filhos.  
Disponível em: <http://www.exame.abril.com.br/brasil/noticias/maes-tambem-trabalham-masganham-menos> Acesso 
em: 01 Jun. 2018. 
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Nesse sentido, Michelle Perrot (1989) chama a atenção para a invisibilidade 

histórica feminina, que se deve em parte às práticas de arquivo e registro que privilegiam 

o público, sobretudo nas esferas econômica e política. Sendo o mundo público reservado 

principalmente aos homens, retirou-se a figura feminina de lugares como “a Bolsa, os 

bancos, os grandes mercados de negócios, o Parlamento, os clubes, os círculos de 

discussão e cafés, locais privilegiados da sociabilidade masculina. [...] A cidade do século 

XIX é um espaço sexuado” (PERROT, 1989, p. 10). A vida privada e cotidiana, domínio 

consagrado às mulheres, é objeto de uma espécie de encobrimento nos registros 

históricos, fruto tanto da predominância masculina nos acontecimentos públicos quanto 

das formas de elaboração dos relatos (PERROT, 1995). Produções midiáticas como Lado 

a Lado contribuem para trazer à tona essas memórias femininas, muitas vezes relegadas 

ao esquecimento ou a distorções.   

Para Simone de Beauvoir (1970) os dois sexos nunca partilharam de um mundo 

com igualdade de condições, os homens sempre estiveram em situações mais vantajosas. 

A autora afirma que a mulher é reconhecida como o Outro, assumindo uma posição 

secundária na sociedade, enquanto o homem é o Sujeito. A mulher é senão o que o homem 

decide, logo, é o inessencial (ela) diante do essencial (ele). “A humanidade é masculina e 

o homem define a mulher não em si mas relativamente a ele; ela não é considerada um 

ser autônomo” (BEAUVOIR, 1970, p 10). 

Beauvoir (1970) acrescenta que os homens, como parte da sociedade, contribuem 

para a determinação dos papeis femininos, e isso inclui valores falocêntricos e patriarcais 

que se reproduzem culturalmente.  De acordo com a autora, a mulher é formada dentro 

de uma cultura que define qual é o seu papel no seio da sociedade. A mulher, durante 

muito tempo, ficou aprisionada ao papel de mãe e esposa, não podia aprender a ler, 

passava a infância entre o oratório e em meio aos bordados, sendo permitida a sair de casa 

apenas para ir à missa. Não tinha nenhum direito de escolha sobre seu futuro, tendo o 

marido escolhido pelo pai, e no casamento deveria ser dona de casa e procriar. Com o 

tempo, esta condição foi mudando, no entanto, ainda permaneceu na infância o incentivo 

à postura de dona de casa e mãe, instigada pelo uso de brinquedos que remetem a um 

ensaio para as obrigações e cuidados com o lar.  

 Para a autora, a maternidade e o casamento são escolhas, portanto, não devem ser 

considerados como uma obrigação. Beauvoir (1970) defende que a mulher deve ter o 

direito de ser responsável pelo seu próprio corpo, sendo livre para decidir como irá viver 
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a sua feminilidade, pois não existe um jeito certo e tão pouco o jeito errado, cada ser 

humano é livre para tomar suas escolhas e deve ser respeitado por elas.  

 

5. Lado a Lado e a personagem Laura Assunção Vieira 

Reconhecida como um dos gêneros de maior popularidade e lucratividade da 

televisão brasileira, a telenovela consiste em um espaço de dramatização e representação 

do cotidiano, com todos os conflitos, contratempos, resoluções e os mais variados 

comportamentos, levando os telespectadores a experimentarem situações com as quais 

podem ou não se identificar. O público assiste aos desdobramentos da vida dos 

personagens, muitas vezes de outras cidades e de outros tempos completamente diferentes 

de seu cotidiano. 

Exibida entre 10 de setembro de 20128 a 08 de março de 2013, totalizando 154 

capítulos, a telenovela Lado a Lado foi apresentada no horário das 18 horas pela Rede 

Globo, escrita por Claudia Lage e João Ximenes Braga9. A trama, dirigida por Dennis 

Carvalho e Vinícius Coimbra girou em torno dos casais protagonistas Edgar (Thiago 

Fragoso) e Laura (Marjorie Estiano), Zé Maria (Lázaro Ramos) e Isabel (Camila 

Pitanga)10. No entanto, como recorte deste trabalho, a pesquisa ocorreu somente em torno 

da personagem Laura.  

Laura Assunção Vieira era filha dos ex-barões do café, Constância (Patrícia Pillar) 

e Assunção (Werner Schunemann) e irmã de Albertinho (Rafael Cardoso). Ela e Edgar 

ficaram noivos ainda muito jovens por desejo dos pais do casal, mas logo em seguida o 

rapaz viajou para Portugal para cursar a faculdade de Direito. Passam-se quatro anos e 

em Portugal ele se envolveu com a cantora lírica Catarina (Alessandra Negrini). Deste 

relacionamento, nasceu Melissa (Eliz David), fato que a princípio Edgar desconhecia, 

pois ele e Catarina já não estavam mais juntos quando a cantora soube da gravidez. A 

relação de Laura e Edgar, que era mantida por cartas, com o tempo acabou esmorecendo. 

                                                
8 Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/lado-a-lado/lado-a-lado-isabel-
e-ze-maria.htm> Acesso em: 13 Mai. 2018. 
 
9 Lado a Lado conquistou o prêmio Emmy, considerado o Oscar da Televisão Mundial, na categoria Melhor Telenovela 
do ano de 2012. A trama concorreu com a telenovela brasileira Avenida Brasil e com a angolana Windeck. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/11/fernanda-montenegro-vence-premio-emmy-internacional.html> 
Acesso em: 13 Mai. 2018.  
 
10 Os personagens Zé Maria (Lázaro Ramos) e Isabel (Camila Pitanga) foram tão importantes quanto Laura (Marjorie 
Estiano) e Edgar (Thiago Fragoso) para retratar as transformações pelas quais a cidade do Rio de Janeiro passou no 
início do século XX. Mas, neste artigo usaremos como recorte apenas a trama relacionada à personagem Laura 
(Marjorie Estiano). 
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Mas temendo por magoar um ao outro, eles mantiveram o compromisso e se casaram 

quando Edgar retornou ao Brasil. 

Após estar casado, Edgar recebeu uma carta de Catarina, na qual ela informava 

que teve uma filha e que a criança se encontrava muito doente. Com a notícia, o advogado 

foi à Portugal e trouxe mãe e filha para viveram sob seus cuidados no Brasil. Ao 

retornarem, Catarina causou várias situações desagradáveis com o objetivo de separar 

Edgar de Laura. Em uma destas situações Laura acabou acreditando e pediu o divórcio 

ao marido, ato que na época (início do século XX) era considerado um escândalo. 

A partir do pedido de divórcio, Laura começou a vivenciar situações de 

preconceito e desrespeito, como por exemplo, ser demitida da escola na qual lecionava. 

Trazendo dentro de si o desejo de ser independente e tornar-se escritora, a protagonista 

começou a escrever artigos para o jornal Correio da República, com o pseudônimo de 

Paulo Lima. Edgar também escrevia para o mesmo jornal, um admirava os artigos do 

outro e quando descobriram quem estava por trás dos textos, aos poucos retomaram a 

amizade e posteriormente o relacionamento. 

Cabe destacar que Laura diferenciava-se das mulheres da sociedade da época. Era 

apaixonada por livros, pelas artes de modo geral e enfrentava as ideias reacionárias da 

mãe Constância, o que fazia com que vivessem em constante conflito. A protagonista não 

hesitava em enfrentar o preconceito da sociedade em nome de seus ideais e de sua 

felicidade, tomando atitudes e tendo comportamentos que eram impensáveis para uma 

mulher de sua classe social na época. Até suas roupas refletiam sua maneira de ser, na 

medida em que usava elementos do vestuário masculino, como coletes e gravatas em tons 

escuros.  

As cenas com a personagem Laura nos propiciam uma reflexão acerca da opressão 

que as mulheres do início do século XX vivenciaram e como ela se manteve firme em 

seus propósitos, fazendo-se ser respeitada e reconhecida dentro da sociedade, mesmo 

diferenciando-se do padrão que predominava.  

 
6. Representações femininas em Lado a Lado: análise a partir da protagonista 

Laura Vieira 
 

A fim de compreender aspectos da caracterização e da evolução da personagem 

Laura em Lado a Lado, fizemos um estudo com abordagem qualitativa e finalidade 

descritiva, com o emprego de dados coletados durante toda a exibição da trama, entre 10 
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de setembro de 2012 e 8 de março de 2013. A pesquisa foi realizada a partir de seis 

capítulos significativos para a personagem Laura na trama, escolhidos por destacarem 

situações em que o fato de ser mulher, além das atitudes da protagonista criaram situações 

que ilustram hábitos, valores e representações sociais do período retratado. Foram 

selecionados os capítulos 95 (exibido em 28/12/2012), 100 (exibido em 03/01/2013), 

101(exibido em 04/01/2013), 106 (exibido em 10/01/2013), 107 (exibido em 11/01/2013) 

e 154 (capítulo final, exibido em 08/03/2013). Nesses capítulos buscamos identificar de 

que forma se articularam identidades e representações femininas da heroína Laura 

Assunção Vieira, produzindo registros que podem ser resumidos nos dados que 

apresentamos a seguir. 

A jovem Laura, apesar de ter sido criada de acordo com os costumes da sociedade 

da elite carioca do início do século XX, além de ser filha de uma mulher com valores que 

hoje poderiam ser considerados retrógrados e preconceituosos, era extremamente 

sonhadora e idealista. Possuía desejos e projetava seus próprios planos em prol de uma 

cidade mais justa. Sua postura diferenciada já ficava evidente desde os primeiros 

capítulos, no entanto, a partir do pedido de divórcio a telenovela começou a apresentar 

situações diversas relacionadas ao papel que a mulher ocupava naquele período e o quanto 

a personagem foi discriminada por ser autêntica e não seguir os padrões estabelecidos.  

A primeira cena que evidencia o que significava uma mulher divorciada na 

sociedade daquela época mostra a rejeição de Constância ao não aceitar a filha de volta 

em sua casa após pedir o divórcio. Diante da negativa, Laura mudou-se para o interior e 

sua mãe alegava para a sociedade que ela estava doente e que, por este motivo, havia 

partido para se tratar longe da cidade, respirando o ar puro do campo. Edgar foi conivente 

com mentira da ex-sogra, mantendo o mesmo discurso.  

Cabe destacar que com a República, por meio da criação de um decreto a 

dissolução do vínculo conjugal passou a ser prevista, mas mesmo assim era considerado 

um escândalo pela sociedade. Em uma das cenas analisadas, o jornalista Carlos Guerra 

(Emílio Melo) dono do jornal Correio da República, que era um dos mais liberais da 

época, refere-se à mulher divorciada como desonesta e prostituta.  

Após seis anos, Laura retorna à cidade do Rio de Janeiro e inicia sua trajetória 

profissional como professora em uma escola católica dirigida por freiras, e com o salário 

hospeda-se em uma pensão, onde passa a residir. Mas, tão logo veio à tona a verdadeira 

condição de Laura, ela foi demitida da escola.  
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Inquieta e decidida a produzir, a personagem começou a escrever matérias para o 

jornal Correio da República, no entanto, sob o pseudônimo de Paulo Lima, uma vez que, 

se sua verdadeira identidade fosse revelada, os textos não seriam publicados, pois a 

redação do jornal era composta somente por homens, inclusive por Edgar (seu ex-

marido). Retomando as formulações de Perrot (1995), sabemos que à mulher era 

destinada somente a esfera de convivência privada e das atividades familiares e 

domésticas, o que tornava controversa, na interpretação dos atores sociais daquela época, 

a presença feminina em determinados ambientes profissionais. 

A vilã Catarina, ao descobrir que Paulo Lima era na realidade Laura, planejou 

uma trama para desmascará-la, o que fez com que a protagonista sofresse ainda mais 

preconceito. Tornando-se público que Laura era divorciada e que fazia-se passar por 

homem para escrever para o jornal, a telenovela começa a apresentar cenas nas quais a 

personagem passa a ser literalmente apontada nas ruas. Algumas mulheres, ao vê-la, 

cochicham e outras se afastam, marginalizando a personagem.  

A partir deste momento se sucedem situações que mostram a dificuldade de Laura 

para conseguir um novo emprego, até que no capítulo 95 a personagem finalmente 

consegue ser contratada como vendedora por uma sapataria. Ela inicia o trabalho e mesmo 

sem ter experiência na área se desenvolve muito bem. Mas, pouco tempo depois, como 

apresentado no capítulo 100, ao saber que Laura estava trabalhando como vendedora, sua 

mãe solicitou ao dono do estabelecimento a demissão da filha, e assim ele o faz. Por estar 

se saindo bem na profissão, Laura desconfiou da interferência da mãe e foi até sua casa. 

Lá ocorreu uma grande discussão, na qual a mãe relatou que ter a filha trabalhando em 

uma loja era motivo de vergonha para a família e, portanto, inadmissível. Cabem aqui as 

interpretações de Beauvoir (1970) sobre a determinação dos papeis femininos na 

sociedade – Laura, ao ocupar uma posição diferente daquela que dela se esperava 

socialmente, distancia-se das possibilidades de aceitação de sua própria família. 

Neste ínterim, a reaproximação de Edgar e Laura vai ficando mais intensa, e 

sabendo de sua situação ele a convidou para trabalhar como secretária em seu escritório 

de advocacia, cena que foi ao ar no capítulo 101. Mas ela recusou o convite, alegando que 

ao aceitar estaria se submetendo a receber um salário do próprio ex-marido. A princípio 

Edgar ofendeu-se com a recusa, mas posteriormente sentiu orgulho pela postura de Laura, 

devido à sua coragem e principalmente pelo fato de que ela não dava importância aos 

julgamentos da sociedade que a condenava por não abrir mão de seus ideais.  
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O capítulo 106 transmitiu a cena em que a personagem conseguiu um emprego 

como secretária de um senador, que ela conhecia por ser amigo de seu pai. Logo no seu 

segundo dia de trabalho, sem que houvesse qualquer motivo especial, o senador levou 

flores para a nova secretária, o que a fez desconfiar das verdadeiras intenções do patrão. 

Posteriormente a esposa do senador foi visitá-lo e ao se deparar com Laura proferiu uma 

série de desaforos e a humilhou por ser divorciada, afirmando que ela não era um bom 

exemplo para as mulheres de família, chamando-a de depravada.  

Após este incidente, a personagem foi à sala do patrão com o pedido de demissão, 

mas ele não aceitou e tentou convencê-la a permanecer no emprego. Como ela se mostrou 

irredutível em sua decisão, o senador passou a agredi-la verbalmente e ocorreu uma 

tentativa de estupro. O ato não chegou a ser consumado, pois a sala foi invadida por Isabel 

(amiga de Laura) que foi ao local procurá-la.  

A situação deixou a personagem revoltada e ao mesmo tempo perplexa com a 

forma a qual foi tratada apenas por não aceitar o que o patrão havia proposto. Junto com 

Isabel, discorreram diálogos acerca da condição das mulheres no início do século XX. 

Neste mesmo capítulo foi ao ar uma cena na qual Laura foi convidada a se retirar de uma 

confeitaria na qual estava acompanhada do casal Carlos Guerra e Dona Celinha, pois 

segundo o proprietário, os outros clientes estavam incomodados com a sua presença. 

Esses momentos ilustram mecanismos adotados pela produção a fim de provocar, entre 

seu público, reflexões acerca de suas próprias atitudes, bem como sobre as mudanças na 

condição feminina entre a sociedade do início do século XX e a atual. Nesse sentido, 

observamos o potencial de Lado a Lado na reflexão sobre formas de identificação e 

enquadramento social dos sujeitos que a assistiam, em conformidade com as proposições 

de Silva (2013). 

No capítulo 107 foi ao ar a cena em que Edgar tomou conhecimento do ocorrido 

com Laura. Imediatamente ele se dirigiu ao gabinete do senador e o agrediu fisicamente, 

deixando claro que aquela atitude era para que ele aprendesse a respeitar as mulheres 

independente do seu estado civil.  

A reaproximação de Edgar e Laura ficou cada vez mais intensa e os dois se 

descobriram apaixonados. Ele insistia constantemente para que ela voltasse para casa e 

eles retomassem o casamento, mas ela se negava, alegando que não desejava ser dona de 

casa, mas sim ir para o mercado de trabalho. Então, os dois decidiram retomar a relação 
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aos poucos e se tornaram namorados, pois Laura temia perder a liberdade conquistada. 

Ela permaneceu morando na pensão e depois foi residir na casa de Isabel.  

Laura visitava o namorado com frequência, passando a noite em sua casa e depois 

retornando ao seu lar, ou seja, um namoro típico dos dias atuais, mas totalmente na 

contramão dos relacionamentos da época. No capítulo 154, encerrando a trama, o casal 

revogou o divórcio e passou a viver juntos, com a pequena Melissa, filha de Edgar e 

Catarina. A menina passou a ser criada pelo pai e pela madrasta, o que era um modelo 

familiar impensável para a época. Dessa forma, como produto cultural integrante da 

cultura contemporânea de massa, a telenovela Lado a Lado demonstrou, ao mesmo 

tempo, reflexões contemporâneas sobre o papel da mulher e soluções tradicionais para 

sua trama. À luz do pensamento de Hall (2016), compreendemos que a produção se situa 

no contexto da coexistência de elementos culturais e identitários que apontam tendências 

de preservação das tradições, bem como aqueles que se orientam para valores mais 

universais e contemporâneos.  

É importante destacar que o material pesquisado teve seu recorte em cenas que 

trataram da discriminação vivenciada pela personagem na própria família, no ambiente 

de trabalho e na cidade. Verificou-se tais situações nas cenas de não aceitação da mãe, de 

dificuldade de conseguir emprego e de segregação e desrespeito da sociedade. Com uma 

linguagem comum, a telenovela teve aceitação de público e crítica, trazendo para o 

horário das 18 horas uma reflexão profunda sobre as transformações ocorridas no início 

do século XX na cidade do Rio de Janeiro e principalmente sobre a construção de 

identidades e representações femininas. 

  

7. Considerações finais 

Após refletirmos teoricamente sobre a cultura de massa e, sobretudo, acerca das 

representações femininas a partir das cenas protagonizadas pela personagem Laura, 

observamos que a telenovela Lado a Lado, além de ter sido uma trama voltada para o 

entretenimento, também foi uma narrativa de cunho informativo, visto que apresentou 

aos telespectadores fatos reais que aconteceram no início do século XX na cidade do Rio 

de Janeiro, como a reprodução do “Bota Abaixo”11. 

                                                
11 A partir de 1903 a cidade do Rio de Janeiro passou por uma série de reformas urbanas sob o comando do prefeito 
Pereira Passos. A expressão refere-se à forma bruta a qual foram implementadas diversas obras públicas, com o objetivo 
de reformar a cidade, tendo como modelo Paris. Assim os cortiços, as casas de um único cômodo, estalagens e casarões 
velhos passaram a ser o principal alvo de demolição das reformas urbanísticas. Lado a Lado, reproduziu o “Bota 
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A pesquisa propiciou observarmos o espaço que a mulher ocupava na sociedade 

do início do século XX, por vezes quase invisível, atendo-se apenas às tarefas do lar e da 

maternidade. No entanto, o recorte das cenas com a personagem Laura apresentou uma 

série de novas formas de inserção e papeis sociais da mulher na sociedade daquele 

período, ainda que de forma incipiente. Verificamos o preconceito que a protagonista 

enfrentou ao longo da trama, por ser uma mulher divorciada e independente. Em várias 

cenas Laura sofreu humilhações, principalmente por parte de outras mulheres, que a viam 

como mau exemplo e ameaça aos seus relacionamentos12. 

A personagem foi estigmatizada por homens e nenhum apoio recebeu de outras 

mulheres, exceto de sua amiga Isabel. As regras da sociedade se sobrepunham a qualquer 

tipo de empatia e companheirismo por parte das mulheres, atitudes distantes do que hoje 

caracteriza a sororidade. Durante toda a telenovela, Laura sofreu julgamentos prévios, 

que ajudavam a fortalecer estereótipos preconceituosos, enraizados na sociedade 

machista e patriarcal da época. Mesmo assim seguiu firme em seu propósito de ser uma 

mulher livre, colocando seus ideais e valores acima do olhar preconceituoso e 

discriminatório da sociedade.  

Com humor e leveza, estilo inconfundível das tramas globais das 18 horas, a 

história da heroína confunde-se com a história de mulheres reais, que assim como ela 

lutaram pela igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Após enfrentar tanto 

preconceito e discriminação, ao final da trama a personagem idealista realiza seu sonho 

de fundar uma escola de educação infantil no Morro da Providência e reata seu casamento 

com Edgar, num típico final feliz.  

Ainda que para muitos a telenovela se caracterize apenas como um meio de 

entretenimento, tramas como Lado a Lado (que trazem um pouco da nossa história), 

mesmo que seja uma obra de ficção, nos propiciam a reflexão sobre componentes que 

foram fundamentais para a construção de nossas identidades e memórias coletivas.  

 
 
 
 
 
                                                
Abaixo”, na cena em que Isabel e seu pai Seu Afonso (Milton Gonçalves) são expulsos do cortiço onde vivem. Eles e 
outros ex escravos, sem ter onde morar, ocupam o morro da Providência que se constituiu como a primeira favela do 
Rio de Janeiro. Disponível em: <http://atlas.fgv.br/verbetes/o-bota-abaixo>. Acesso em: 20 Mai. 2018. 
 
12 Atitudes que nos remetem ao conceito de capital marital, apresentado por Mirian Goldemberg, no livro O corpo como 
capital: estudos sobre gênero, sexualidade e moda na cultura brasileira. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010. 
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