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Resumo: Este texto tem por objetivo observar as representações da cultura de 
morar em publicações como Casa e Jardim e Casa Cláudia, dedicadas à 
arquitetura e direcionadas a um grande público, surgindo a partir do contexto 
de segmentação temática na década de 1950: representações estruturadas 
principalmente em torno da figura feminina e seu papel na sociedade brasileira 
de seu tempo. 
Palavras-Chave: Imprensa Periódica, Representação, História da Imprensa. 

 

 

A partir da década de 1950, a imprensa periódica no Brasil entrou 

num período de expansão: novos títulos foram lançados direcionados a um 

público específico, seguindo rumo a uma segmentação temática crescente 

(MIRA, 2001) Publicações de variedades e generalistas como A mãe de família 

(1879-1888) e Vida Doméstica, Revista do Lar e da Mulher – Magazine 

Mensal1 seguiam rumo ao ocaso. Esboçava-se a Era das Grandes Revistas. 

Publicações como Casa e Jardim (1953), Manequim (1959), Veja (1968), 

Realidade (1966), Claudia (1961) e Quatro Rodas (1960) nasceram já 

direcionadas a um tema específico2. 

Neste cenário, cada publicação nasceu impregnada em maior ou 

menor grau destas questões. E cada uma resolveria, à sua maneira, os 

problemas, questões e conflitos de sua época. Como objetos da cultura, estas 

revistas são, como todas as outras, portadoras dos conceitos e valores de seus 

produtores, estabelecendo as regras próprias onde são construídos os sentidos 

textuais e imagéticos que deseja veicular (MARTINS, Ana L.; DE LUCA, Tania 

R., 2008, p.8). Tomando para si a função de representar o espaço de morar no 
                                                        
1 Inicialmente mensal, passou a ser quinzenal a partir de junho de 1922 e semanal a partir de 
julho de 1923. Foi publicada até 1962. 
2 De acordo com Mira: trata-se de um momento em que a preocupação com a questão da 
identidade nacional é ainda muito forte. As revistas se baseiam em modelos estrangeiros, mas 
procurando sempre abrasileirar suas fórmulas. Assim, criarão recursos, para, aos poucos, 
deixar apenas de copiar as revistas estrangeiras ou simplesmente traduzi-las. O fato se refletirá 
no mercado jornalístico, elevando seu grau de profissionalização. Modernização que colocará 
os jornalistas diante de um quadro típico da indústria cultural: divisão de trabalho, 
aprimoramento técnico, padronização do produto, resultando na sensação de que o período de 
vivacidade inicial se perdeu no tempo ( 2001, p. 42). 
 



Brasil, as revistas dedicadas à arquitetura assumem seu objetivo mediador do 

real, tal como o veem. O real assume um novo sentido: aquilo que é real, 

efetivamente, não é a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como 

ele a cria, na historicidade de sua produção e na intencionalidade de sua 

escrita (CHARTIER, 2002, p. 63). Como intérpretes dos espaços de morar, as 

revistas articulam práticas e estratégias para um determinado grupo social, 

justificando suas escolhas ao mesmo tempo em que estabelecem diferenças 

ao selecionar, cultivar e veicular determinados valores atribuídos à moradia. 

Elas são os instrumentos de construção de toda uma cultura ligada ao morar, 

onde sua inserção se coloca, conforme observado por Chartier, num campo de 

concorrências cujos desafios se enunciam em termos de poder e dominação e 

onde: 
As lutas de representação têm tanta importância como as lutas 
econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo se 
impõe, ou tenta impor a sua concepção do mundo social, os valores que 
são os seus e o seu domínio (2002, p. 17). 

Embasadas pelo poder da representação mediante sua capacidade 

de articular, produzir reconhecimento e legitimidade social, as publicações 

dedicadas à casa investem na imagem fotográfica. E isto é um posicionamento 

histórico importante: a imagem não mais ilustra o texto, mas sim o texto que, 

estruturalmente, é parasita da imagem (BARTHES, 2000, p. 333). 

O reconhecimento deste fato nos coloca ao lado dos que pensam a 

imagem como uma construção polissêmica e como tal, uma forma de 

linguagem, específica e heterogênea, instauradora de um polissistema e que 

nesta qualidade se distingue do real e que por meio de signos particulares dele 

propõe uma representação escolhida e necessariamente orientada, social e 

historicamente construída, dotada de uma função epistêmica e, portanto, 

instrumento de conhecimento. Características observadas por autores como 

Joly (2007), Debray (2004) e Aumont (2006).  
Através da veiculação de imagens que se pretendem tradutoras do 

espaço de morar de seu tempo, este tipo de publicação se coloca como 

mediador da experiência do espaço arquitetônico, o que determina uma 

posição bastante específica em relação ao tempo. Se o presente pode ser 

percebido por imagens sincronizadas com ele e que o tornam legível, a 

presença de determinadas imagens traz ou o passado ou o futuro para o agora. 



O fluxo temporal deixa de ser linear ao sujeito que se coloca no espaço visual 

recriado pelas imagens.  Ao tempo real da experiência, as imagens se 

sobrepõem a uma dimensão simbólica, a uma metáfora do desejo do leitor, e a 

figura da casa é instrumento, ela própria, de representação de um mundo 

interior absolutamente sensorial. Afirmam nova existência à materialidade da 

arquitetura através dos modos de ver, a narrativa visual ordena o real, 

atribuindo valores e exercendo o que, para Pesavento (1999), é uma 

pedagogia da comunicação. Estamos diante dos “espaços comunicantes” 

identificados por Ferrara (2007) que, no caso, se fazem representar pela 

espacialidade (re)criada pela imagem. Produto da experiência arquitetônica, o 

texto visual aparece nas revistas articulando signos e estabelecendo 

linguagens. Em torno dele, estas publicações estruturaram os mecanismos da 

representação – conteúdo, formato, espacialidade, temporalidade e a relação 

entre eles – que foram capazes de construir toda uma cultura ligada ao espaço 

da moradia que inexistia antes delas. 

Das publicações dedicadas à cultura de morar, Casa e Jardim 

destacou-se pelo pioneirismo. É certo que, quando foi lançada em 1953, a 

revista já encontrou um mercado editorial com uma diversidade temática 

relativamente consolidada. E seu lançamento foi mais uma conseqüência e 

menos uma causa deste processo. Publicada pela Editora Monumento e 

dirigida por Carlos Oscar Reichenbach, a revista destinava-se ao público 

feminino interessado em arquitetura, decoração e jardinagem. Seu lançamento 

foi um marco para o periodismo temático3 no Brasil. Filho de uma família de 

editores europeus, editor de Seleções4, Médico Moderno, Dirigente Industrial, 

Dirigente Agrícola  e Lady, Reichenbach não era um amador e estava convicto 

dos rumos e transformações radicais pelos quais passava a imprensa no Brasil. 

Era um período marcado tanto por renovações da linguagem quanto pela 

introdução de novas técnicas e novos padrões de apresentação gráfica 

(ABREU, 2003, p.69). 
                                                        
3 Do lançamento até abril de 1965, a revista foi impressa pela  Companhia Litographica 
Ypiranga, a primeira gráfica do Estado de São Paulo. Em maio de 1962, passou a ser 
publicada pela Editora Efece, do grupo carioca Fernando Chinaglia Ltda. Em 1995, passou a 
fazer parte do grupo da Editora Globo, de Roberto Marinho, onde permanece até hoje como a 
decana das publicações destinadas à arquitetura, decoração e paisagismo no Brasil. 
4 Seleções foi lançada no Brasil em 1942 e era a versão brasileira do Reader's Digest norte-
americano. Sob a responsabilidade da Editora Ypiranga S.A. teve sua ‘Era de ouro” no Brasil 
entre os anos de 1950 e 1960, quando atingiu a marca de 400 mil exemplares mensais. 



Como empresário do ramo editorial, Reichenbach circulava entre a 

elite paulista. Nomes importantes da Faculdade de Medicina, da Politécnica e 

da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz foram colaboradores e 

articulistas que passaram por seu gabinete. A elite intelectual formava também 

o público consumidor destas publicações comprometidas com a modernidade 

paulista, coadunadas por personalidades de trânsito no governo, sintonizados 

com a política oficial daquelas administrações. 

Além do conteúdo, impresso em offset5 nas mesmas máquinas que 

já imprimiam as célebres Seleções, do preço acessível e da qualidade sedutora 

do material6, a revista procurou cativar suas leitoras já na capa com a imagem 

de um canteiro de rosas vermelhas7 em primeiro plano representando o Jardim 

em frente a um edifício de linhas modernistas, ao fundo representando a 

Casa8. A primeira publicação no Brasil inteiramente dedicada ao tema da 

moradia já nascia sob a égide do espaço arquitetônico modernista. Afinal, 

desde a década anterior que as linhas do Cassino da Pampulha (Oscar 

Niemeyer, 1942), da Casa Kubitschek (Oscar Niemeyer, 1943), da Casa de 

Bailes da Pampulha (Oscar Niemeyer, 1942) e das casas de Roberto Lacase 

(João Vilanova Artigas, 1939) e da casa Paranhos (João Vilanova Artigas, 

1940-1941) faziam furor nas páginas de Vida Doméstica e de O Cruzeiro. 

A presença e a cor das flores escolhidas para o jardim da capa são 

uma referência óbvia ao público interessado na publicação, numa composição 

que se assemelha mais a um ramalhete que a um jardim. Se considerarmos 

que em 1953 o paisagismo de referência modernista de Burle Marx (1909-

1994) já era relativamente conhecido9 e suas composições vegetais já eram 

                                                        
5 O sistema de impressão em offset já estava sendo usado no Brasil desde 1922 quando a 
Companhia Lithographica Ferreira Pinto adquire a primeira máquina no Rio de Janeiro. em São 
Paulo, o offset chegou pela Graphica Editora Monteiro Lobato em 1924 e no ano seguinte a 
Companhia Lithografica Ypiranga adquiriu seu equipamento. Em 1926, foi lançada pela Editora 
Pimenta de Mello & Cia a Cinearte, a primeira revista impressa totalmente em offset no Brasil. 
Fonte: Sindicato das Indústrias Gráficas de São Paulo. Disponível em: 
http://sigesp.com.br/historia. Acesso em: 12 ago 2009. 
6 Como lembra SODRÉ (1983, p. 435).   
7 Rosas “Independences”. 
8 Fachada de uma residência construída à Av. Higienópolis, projeto de Alfredo Ernesto Becker 
em 1952. 
9 Da enorme bibliografia a respeito de Burle Marx, para referenciar apenas alguns periódicos 
publicados antes de 1953: AMARAL, Tarsila do. Roberto Burle Marx. Diário de São Paulo, São 
Paulo, 8 dez. 1946; CUZ, Luís Santa. Ouvindo Burle Marx, o renovador de nossos jardins. O 
jornal, Rio de Janeiro, 26 set. 1948; Os jardins de Burle Marx. Habitat, n. 7 – abr-jun 1951 e 
MONZON, Hugo. Maduro e sensible artista brasileño. La Opinión, Buenos Aires, 13 jun 1946 



notícia no Brasil e no exterior, a composição inaugural da revista é, para nosso 

recorte, emblemática, colocando, em primeiro plano, as rosas e tudo o que elas 

representavam10 no imaginário das leitoras que a revista fazia questão de 

cultivar e destacar.   

      

Ilustração 1  – Revista Casa e Jardim (capa)  n. 1 mai 1953/ Amostras de Luxo 
moderno, Casa e Jardim ( nov. 1956, p. 10)/ Capa ago. 1962. 

Fonte: Biblioteca FAU/ USP. 
 

Em seu editorial inaugural, Reichenbach é bastante claro quanto aos 

objetivos da publicação, reconhecendo a dissonância entre as possibilidades 

que a arquitetura moderna oferecia e o número de edificações que utilizavam 

estes recursos. Para ele, a afirmação da arquitetura moderna era um problema 

social: os casebres e as construções antigas forçavam as pessoas para a rua e 

todos os males daí decorrentes, começando no botequim e terminando na 

dissolução do casamento11. A arquitetura moderna era o principal recurso 

contra todos estes males. 

A revista também deixa claro que a mulher da classe média urbana 

era o seu público. Nada de muito rico ou muito pobre. Tudo dentro de “limites 

financeiros razoáveis”. Incentivava a participação das leitoras, pedindo que 

“comuniquem suas opiniões sobre a revista, inclusive naquilo que não for do 

seu agrado. Somente vivendo em contato com o leitor pode uma revista, a 
                                                                                                                                                                   
(In: MOTTA, Flávio L. Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem. São Paulo: Nobel, 
1986, p. 209-221). 
10 Entre os atributos associados à imagem da rosa vermelha, estão a devoção, o amor, a 
paixão, a feminilidade e a fidelidade ao amor conjugal: para a mitologia grega, as primeiras 
rosas vermelhas surgiram a partir do sangue de Adônis vertido por  Afrodite. Na simbologia 
cristã, a rosa vermelha representa tanto o sangue derramado por Jesus na cruz quanto o amor 
carnal. Associada à Virgem, a rosa representa tanto a maternidade quanto a fertilidade: beleza 
e perfeição, felicidade e graça, mas também sensualidade e sedução (CHEVALIER, 2007, p. 
789). 
11 Casa e Jardim. Editorial. São Paulo: Editora Monumento, 1953, v. 1 n. 1, p. 2. 



nosso ver, tornar viva a sua tarefa”12. Incentivava também que as leitoras da 

revista doassem o Suplemento publicado como encarte e cheio de “valiosas 

sugestões” às pessoas “desprovidas de recursos”. Afinal de contas, estas 

pessoas também possuíam “o senso do lar” e deveriam ser “incentivadas em 

suas aspirações”13 . 

Ao se colocar como articuladora de “todas as atividades que 

interessam à dona de casa e ao jardim14”, a revista entendia o espaço privado 

da moradia como sinônimo do cotidiano  que nele se desenrolava. Estando 

atrelado a este cotidiano toda uma série de atributos, relatos de experiências, 

um corpo de símbolos, produtos, objetos e um sistema de projeções da 

industria da construção civil que se fortalecia. Não seria suficiente que bens e 

artigos ligados ao conforto do espaço doméstico estivessem disponíveis ao 

alcance de todos. Era necessário que os consumidores soubessem de sua 

existência – as “amostras de luxo moderno” -  de sua obsolescência e da 

emergência de novos produtos, utensílios, materiais e equipamentos 

disponíveis ao espaço privado da casa.  

Como engrenagem no processo mercadológico da construção civil – 

publicidade e propaganda, dentre outros – as revistas desempenham o papel 

de vetores de sentidos, colocadas entre o perceber e o criar. Nesta posição, os 

novos produtos não são entidades completamente definidas, de que os 

consumidores tenham consciência, nem criações totalmente autônomas por 

parte de seus produtores (SILVA, 2003, p. 203). Há um espaço destinado à 

apropriação destes produtos por parte dos consumidores. Neste “entre”, os 

periódicos construíram e executaram suas estratégias a partir do incessante 

trabalho de apreender as tendências gerais e refleti-las como dispositivos 

                                                        
12 Casa e Jardim. Editorial. São Paulo: Editora Monumento, 1953, v. 1 n. 1, p. 2. 
13 As nossas sugestões de ordem geral e a respeito de construção serão sempre mantidas 
dentro de limites financeiros razoáveis, e se, ocasionalmente, fornecermos também 
informações sobre construções caras, será principalmente tendo em vista que tais casas e 
jardins poderão incluir valiosas sugestões. Para as pessoas desprovidas de recursos, CASA E 
JARDIM  apresentará um serviço extra, com seu Suplemento. Este conterá indicações e 
conselhos sobre como erigir com pouco dinheiro um verdadeiro lar, e como dotá-lo de um 
autêntico jardim. A razão de darmos essa parte da revista sob a forma de suplemento está em 
que sabemos que para muitas pessoas a despesa em que importa a compra da revista pode 
tornar-se pesada: pedimos, por isso, aos compradores de CASA E JARDIM que presenteiem 
com o suplemento essas pessoas, que, apesar de não disporem de grandes recursos 
monetários, têm o senso do lar e devem ser favorecidas em suas aspirações (op. cit. v. 1 n. 1, 
p. 3) 
14 Idem, p. 2. 



sociais de diferenciação. Configurava-se a “sociedade de consumidores” em 

que se adaptar aos preceitos da cultura de consumo é a única escolha 

aprovada de maneira incondicional. Uma escolha viável e, portanto, plausível – 

e uma condição de afiliação (BAUMAN, 2008, p. 71). 

As imagens de desejo veiculadas nestas revistas seguem as 

diretivas de qualquer publicidade. Mediante a associação entre imagem e texto 

numa unidade narrativa destinada a proporcionar ao leitor/consumidor uma 

leitura precisa do que está sendo veiculado: a vez de comprar e vender os 

símbolos empregados na construção da identidade (BAUMAN, op. cit., p. 23). 

Um processo que, como vimos, acompanha a imprensa periódica desde o 

século XIX, mas que ganha a partir da década de 1950 um peso inegavelmente 

muito maior.  

Em relação aos produtos e ambientes ligados a casa, estas imagens 

orbitam em torno do polo gravitacional  que a própria pioneira  Casa e Jardim 

conceituou como “cultura de morar”15. Se não uma cultura de morar – termo um 

pouco supervalorizado para a época – pelo menos uma cultura ligada ao 

morar, essencialmente atrelada à sociedade de consumo e aos produtos 

industrializados. Uma postura que estava assentada sobre dois sólidos 

alicerces. Em primeiro lugar, a disponibilidade de produtos industrializados 

destinados à construção – como pisos, telhas e janelas, além de móveis, 

objetos, eletrodomésticos e equipamentos; em segundo lugar, a existência de 

uma rede articulada entre o comércio e a publicidade, que ele promovia de 

maneira a garantir que o que fosse produzido pela indústria estivesse ao 

alcance do mercado consumidor, ao mesmo tempo em que esse mercado não 

ficasse desatualizado ou obsoleto. 

Diferentemente das publicações voltadas para temas mais efêmeros 

como a moda, por exemplo, em que  o fetichismo da mercadoria é 

hegemônico16, as publicações voltadas para a casa ofereceram um outro tipo 

                                                        
15 Cultura de morar. Casa e Jardim. São Paulo, n. 09 jul/ago. 1954 p. 10. 
16 Um “fetichismo da mercadoria” ( BAUMAN, op. cit. p. 23) que é bastante evidente nas 
publicações destinadas à moda, ao sexo e produtos como carros, tais como Manequim (1959), 
Playboy (1975)  e Quatro Rodas (1960). 

 



de fetiche: o da subjetividade. O apelo às mercadorias não desaparece, mas 

estas mercadorias ou objetos não existem sozinhos como na moda. A 

existência de um sofá, de uma piscina ou de uma televisão está  atrelada à 

subjetividade de seu uso. Por mais que representassem uma marca, um 

fabricante ou um estilo específico, são elementos componentes de uma 

ambiência maior, que é a casa, seus valores e seus significados. Um processo 

que para Bauman é responsável pela ocultação da realidade demasiado 

comodificada da sociedade de consumidores: 

... um produto profundamente humano elevado à categoria de autoridade 
sobre-humana mediante o esquecimento ou a condenação à irrelevância 
de suas origens demasiado humanas, juntamente com o conjunto de 
ações humanas que levaram ao seu aparecimento e que foram condição 
sine qua non para que isso ocorresse (2008, p. 23). 

Na década de 1950, as brasileiras já se encontravam relativamente 

inseridas na sociedade de consumo e todas as mídias destinadas a elas 

mostram isso com bastante clareza. Todo, ou quase todo o conteúdo das 

revistas, ou estavam ligados diretamente a um produto (eletrodomésticos e 

mobiliário por exemplo) ou serviam de atrativo  para a venda da revista (como a 

imagem de um carro ou uma casa), divulgando a publicidade nela inserida.  

Para esta mulher moderna, Casa e Jardim disponibilizava seções 

especiais destinadas ao “faça você mesmo”, o que já acontecia desde o final 

da Segunda Guerra em revistas estrangeiras femininas dedicadas à moradia, 

como na francesa Art et Décoration (1897) e nas americanas House Wife 

(1942), McCall’s (1890) e  Decorating Magazine (1930). A presença destas 

seções refletem toda a existência de uma indústria voltada à construção civil e 

a uma cultura absolutamente urbana relacionada à construção presente nos 

Estados Unidos e na Europa a partir do final da Segunda Guerra, mas que 

demoraria muito a se afirmar no Brasil.  

Estas seções talvez demonstrassem mais o desejo das publicações 

nacionais de estarem sintonizadas com as melhores publicações estrangeiras 

do que a afirmação de produtos industrializados disponíveis à construção 

diretamente. Se por um lado a televisão, o automóvel, o supermercado e o 

cinema seguiam conquistando cada vez mais adeptos ao longo da década de 

1950 no Brasil, entre a classe média urbana, por outro lado, a maior parte da 



população ainda vivia nas áreas rurais: 64% (censo de 1950) e 55% (censo de 

1960). Os domicílios urbanos representavam no Brasil apenas 37% do total de 

domicílios particulares em 1950 e 47% em 196017.  

 

   
Ilustração 2 -  Do it yourself - Decorating Magazine (abr 1955) e Casa e Jardim 
( nov. 1955)/ Móveis Fiel S.A, Casa e Jardim mai 1954, p. 33 e piso Paviflex, 

abr 1964, p.39. Fonte: Biblioteca FAU/USP 

Esta abundante publicidade destinada à habitação mostra o quanto 

a simples diagramação dos sujeitos na imagem se encontra  impregnada de 

significados que são socialmente construídos e   demarcam os papéis sociais 

do feminino e do masculino na sociedade daquele momento. Assim, a  

representação de um dado cenário como “espaço doméstico”, “local de 

trabalho”, “espaço público” ou “privado” fornece evidências sobre o que seria 

uma percepção “ideal” de cada um destes ambientes do ponto de vista dos 

produtores destas imagens, como lembra Gastaldo (2005, p. 68). É o que 

podemos observar em anúncios como os “Móveis de aço Fiel S.A.” e os pisos 

Paviflex, anúncios de página inteira veiculados no número de abril de 1954 de 

Casa e Jardim. No alto da página o vocativo “Senhora!”. No lado direita da 

página, a imagem de uma jovem mulher de avental segurando a cozinha em 

aço como se fosse um quadro, uma obra de arte. “É fácil começar por 

pequenos conjuntos” sugeria como o ambiente podia começar por um embrião 

e ir sendo acrescido pela proprietária, ajustando-se às suas necessidades – 

retrato de uma indústria de prontidão e de um comércio articulado. Algo pouco 

visto até então. 

                                                        
17 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos/aeb1953.pdf> . Acesso 23 mar 
2009. 



Na imagem de Paviflex, os pisos vinílicos que, até então eram pouco 

conhecidos no Brasil, aparecem em cores destacadas numa perspectiva frontal 

convergente para a figura solitária da proprietária, muito bem vestida e 

contente junto ao mobiliário. Sob a imagem, uma legenda inequívoca em 

relação à filiação deste conceito de morar: “Não parece anúncio de revista 

americana?” Evidência do quanto a revista e os produtos a ela associados se 

encontravam  sintonizados com o que de mais avançado e civilizado se 

produzia no mundo em relação à habitação. 

Este processo fez, entre outras coisas, com que a revista 

conseguisse se estabelecer no mercado editorial ao longo da década de 1960. 

Tanto que, quando o primeiro choque do petróleo aconteceu em 1973 e 

desencadeou uma crise que interrompeu o crescimento da economia brasileira 

que seguia persistente durante os primeiros setenta anos do século XX, ela 

sobreviveu. Mais que isso, na Edição do Ano18, uma espécie de “balanço” da 

produção daquele ano, não encontramos nenhuma menção à crise que afetara 

duramente o Brasil e a maioria dos países em desenvolvimento. A revista 

finalmente criara um mundo próprio, fundamentalmente imagético e incólume. 

No final da década de 1970, Casa e Jardim já dominava com 

perfeição a construção de sua própria imagem, não oferecendo nem uma 

satisfação alucinatória, nem uma mediação prática com o cotidiano de seu 

público. Havia sobrevivido a todas as crises que sacudiram a política e a 

economia desde seu lançamento em 1953 e se estabelecera como responsável 

pela construção de uma “cultura de morar” urbana,  oferecendo ao seu público 

o que Baudrillard nomeia de “auroras de desejos”, num processo renovável a 

cada edição: 

O que nela consumimos é o luxo de uma sociedade que se dá a ver como 
instância distribuidora de bens e que se ‘ultrapassa’ numa cultura. 
Recebemos ao mesmo tempo uma instância e sua imagem. (...) A imagem 
cria um vazio, visa a uma ausência. Por isso é ‘evocadora’. Mas é um 
subterfúgio. Provocando um investimento, ela o corta ao nível da leitura. 
Faz convergir as veleidades flutuantes sobre um objeto que mascara, ao 
mesmo tempo que o revela. O olhar é a presunção de contato, a imagem e 
sua leitura são presunção de posse (...). Somente isso nos permite 
compreender como o princípio de realidade omitido na imagem nela, 
entretanto, transparece eficazmente como repressão contínua do desejo, 
sua espetacularização, seu bloqueio, sua decepção e, finalmente, sua 

                                                        
18 Casa e Jardim, dez 1973, n.278. 



transferência regressiva e derrisória num objeto (BAUDRILLARD, Jean. In: 
LIMA, 2000, p. 292- 296). 

 
De posse destes mecanismos, Casa e Jardim estabeleceu-se 

firmemente no mercado editorial dominando perfeitamente a representação de 

todos os aspectos essencialmente ligados ao espaço de morar no Brasil, ao 

mesmo tempo que estabeleceu os parâmetros para outras revistas do tema. 

Casa Cláudia aproveitaria esta experiência e também conseguiria uma 

afirmação consistente.  

Como Casa e Jardim, Casa Cláudia também nasceu articulada com 

a contemporaneidade. Também como Casa e Jardim, o lançamento de Casa 

Cláudia em 1970 foi uma resposta a duas questões do mercado editorial da 

época: o crescimento consistente das revistas femininas e a busca cada vez 

maior rumo à especialização temática. Neste sentido, o lançamento da revista 

foi exemplar, sendo um desdobramento da revista Cláudia19, lançada em 1961. 

Tanto para Casa e Jardim quanto para Casa Cláudia, o espaço da 

casa sempre teve um sentido muito especial: era o sacrário da memória da 

infância e urna da saudade20, como o seio materno que recebia o filho ausente, 

lugar da mulher e da constituição da família. Se ao homem cabia garantir o 

sustento da casa, à mulher, na qualidade de esposa, cabia o dever de 

transformar aquela casa num verdadeiro lar. Um quadro que só estaria 

completo com o nascimento dos filhos, uma vez que o casamento dava à 

mulher a condição de mãe. 

Estas publicações eram ideais “para recém-casados”21, em que   a 

casa era o local  a que se chegava através do casamento, conforme podemos 

observar em diversas representações do casamento veiculadas tanto em 
                                                        
19 Dedicada principalmente ao vestuário, à culinária e à decoração, Cláudia se firmou durante 
as décadas de 1960 e 1970 como a mais importante revista feminina brasileira, procurando 
chegar à dona de casa através de uma linguagem direta e urbana. O próprio nome da revista 
procurava criar uma intimidade com o público, também seguindo a trilha de revistas europeias 
mundialmente famosas como Marie Claire e Arianna. Além disto, foi um dos títulos diretamente 
responsáveis pela afirmação e crescimento do grupo editorial Abril, no mercado desde 12 de 
junho de 1950, com o lançamento de Pato Donald. Luis Carta, primeiro diretor da revista e co-
fundador ao lado de Victor Civita (1907-1990), revela a fonte de inspiração: Cláudia foi o 
abrasileiramento de uma fórmula de revista feminina mensal que já vinha sendo aplicada, fazia 
vários anos, nos EUA (Mc Call´s e Ladies Home Journal) e na Europa (Marie Claire e Arianna). 
Dosar as influências, eliminar os excessos e ajustar o alvo eram algumas de minhas 
preocupações (CARTA, Luis. Cláudia 20 anos, edição comemorativa, São Paulo, out 1981 p. 
25). 
20 RIBEIRO, Francisco Luís. A Casa. Casa e Jardim, n. 121 fev 1965, p. 70. 
21 Casa e Jardim, n. 126 jul 1965, p. 24. 



diversas capas, como na de abril de 1954, quanto em diversas propagandas de 

produtos destinados à dona de casa, como a das panelas Panex, por exemplo. 

Na primeira imagem, vemos o conjunto radiante de uma noiva nos braços de 

seu marido, entrando em casa pela primeira vez. O enquadramento do interior 

para o exterior através da porta entreaberta reforça esta perspectiva finalizada 

no sorriso do casal. Na segunda, podemos ver duas imagens numa página 

inteira: uma menor, com o noivo carregando sua esposa e uma bem maior, 

com o produto anunciado (conjunto de panelas). Entre as duas imagens, o 

texto que as une: “ ... e a felicidade se completa”.  Às leitoras, a felicidade seria 

algo como um processo desencadeado pelo casamento e completado com as 

panelas. Neste sentido, Casa e Jardim pouco se distanciou de Vida doméstica. 

A mulher que fugia à regra da família e do casamento, continuava “perdida”22. 

 

        
Ilustração 3 - Revista Casa e Jardim n. 8 abr 1954, capa e publicidade do 

conjunto Panex, p. 32.  Fonte: Biblioteca FAU/ USP. 

Casa e Jardim também entendia que o espaço da casa deveria ser a 

tradução de um espaço de bom gosto, educação e cultura, se preocupando, 

desde sua origem, em manter as leitoras informadas de “todas as atividades 

que interessam à dona de casa e ao jardim”23. O resultado, podemos ver 

também tanto nas seções da revista, como, por exemplo, “Música em casa”, no 

número de janeiro de 1954, quanto na publicidade de produtos destinados à 

construção, como a Cerâmica São Caetano, veiculada em novembro de 1958. 

                                                        
22 Conforme podemos observar em seções como as dedicadas à música, como, por exemplo, 
em 1955: “La Traviata – a perdida” (Casa e Jardim, n. 20 dez 1955, p. 72 e 02). 
23 Casa e Jardim. São Paulo: Editora Monumento, 1953, v. 1 n. 1, p. 2. 
 



Na seção destinada à música, não vemos uma família em seus modelos 

tradicionais de pai, mãe e filhos, mas um conjunto de câmara: o pai ao violino, 

a mãe ao violoncelo e duas filhas, uma no piano e outra na flauta transversa. O 

texto alude aos benefícios de uma educação musical e à harmonia no lar. Na 

outra imagem, podemos identificar uma jovem mulher maquiada e adornada de 

joias, ricamente vestida, concentrada em esfregar as lajotas de cerâmica. Se o 

espaço da casa, no momento de lazer da família deveria ser o lugar da cultura, 

mesmo nos momentos de trabalho, importava manter a imagem de elegância e 

refinamento de quem o conduzia. 

 

     
Ilustração 4 - Revista Casa e Jardim. Música em casa, jan. 1954. Publicidade 

da Cerâmica São Caetano, nov 1958, p. 54. Fonte: Biblioteca FAU/ USP. 

Tão importante quanto o espaço da casa, o jardim era um local 

privilegiado. Lugar onde a dona de casa encontrava uma pausa nas atividades 

da casa e uma fonte infinita de satisfação pessoal. Em relação à arquitetura, 

era a “moldura da casa”24, o complemento equilibrado para o espaço 

construído, considerando que “da natureza brotam as plantas, do homem, a 

ideia”.25 Um complemento em que prevaleciam as regras similares de 

pedagogia e estética a que as revistas se mostravam sempre atentas. São 

numerosas as seções dedicadas à arrumação de canteiros e arranjos florais 

em lições passo a passo26, orientadas por profissionais conceituados como 

Fujiwara e João S. Decker27. As leitoras deveriam estar bem informadas para 

                                                        
24 Idem p. 47. 
25 Casa e Jardim. São Paulo, n. 6 jan 1954 p.10. 
26 Casa e Jardim. São Paulo, n. 15 jan 1954 p. 18.. 
27 Autor de livros como Rosas, Dahlias e Gladíolos. São Paulo, 1941; Flores no lar. São 
Paulo:Melhoramentos, 1953 e O Jardim mês por mês. São Paulo: Secretaria da Agricultura de 
São Paulo, 1951 



serem capazes de “apresentar bem os canteiros de seu jardim”28 e tanto Casa 

e Jardim quanto Casa Cláudia se desdobraram neste objetivo. Em ambas, são 

numerosas, desde seu início, as reportagens sobre as plantas da estação, as 

flores da moda, os cuidados com as plantas dentro ou fora de casa, as pragas, 

os inseticidas e os vasos mais adequados a cada ambiente – domínios da 

imagem de uma mulher capaz de cuidar tanto do lar quanto do jardim, que era 

seu “natural” complemento. 

Comparada com Casa Cláudia, a imagem de mulher veiculada por 

Casa e Jardim foi bem mais conservadora. Em parte devido às suas 

aristocráticas origens paulistas, a revista conservaria com zelo até o final da 

década de 1970 a imagem de uma mulher romântica, culta e refinada. Mesmo 

em assuntos áridos como a Declaração do Imposto de Renda, a revista 

advertia a não se “esquecer a etiqueta”29. A dona de casa poderia ser “prática, 

mas não precisa perder o romantismo”30. Quanto mais espinhoso o tema, maior 

o conservadorismo. Por exemplo, quando a revista tratou pela primeira vez do 

tema do divórcio no Brasil, ela se posicionou ao lado da igreja e a favor da 

indissolubilidade do casamento, lembrando que “ o nosso Direito se alicerça  na 

doutrina de Cristo, atribuindo ao casamento a categoria sacramental”31. Para a 

revista, se o divórcio fosse instituído no Brasil, o resultado seria que o homem 

terminaria por colocar “a mulher numa posição de mera servidora de seus 

instintos sexuais, escrava de suas paixões”32. 

Quando Casa Cláudia surgiu na década de 1970, a figura da mulher 

consumidora da revista havia mudado bastante em relação às divulgadas por 

Casa e Jardim vinte anos antes: reflexo da forte influência das alterações dos 

padrões de comportamento que agitaram a década de 1960 no Brasil e no 

mundo. A própria “revista-mãe” – Cláudia – já havia mudado e se distinguido no 

mercado editorial brasileiro por introduzir matérias bastante  polêmicas, como o 

aborto, o sexo antes do casamento, o anticoncepcional e a virgindade. Desde 

1963, a coluna “A arte de ser mulher”, escrita por Carmem da Silva (1919-

                                                        
28 Casa e Jardim. São Paulo, n. 18 nov 1955 p. 48.. 
29 Jornal da Família. Casa e Jardim. São Paulo, n. 111 abr 1964 p. 80 
30 Casa e Jardim. São Paulo, n. 251 dez 1975 p.11. 
31 O divórcio e o Brasil. Djalma de Souza Gayoso. Casa e Jardim. São Paulo, n. 121 fev 1965 
p.61. 
32 Idem, p. 61. 



1985), mostrava que a mulher podia ser mais do que rainha do lar, 

influenciando o pensamento de toda uma geração33.  

Entretanto, apesar das diferenças, tanto em Cláudia quanto em 

Casa Cláudia e Casa e Jardim, a casa continuava nas mesmas mãos 

femininas. As mesmas mãos que cuidavam do cotidiano da casa, do espaço 

doméstico, do marido e dos filhos, também podiam exercer uma atividade 

profissional fora de casa. A diferença entre Casa e Jardim e Casa Cláudia  é 

que nesta, a leitora não mais sonha, consome, entendendo consumo como um 

modo ativo de relação e manipulação sistemática de signos, conforme o 

conceituado por Baudrillard (2000, p. 206). Uma relação  bem mais ampla que 

a compra de objetos ou a publicidade de produtos e onde o que é consumido 

não são os próprios objetos, e sim a própria relação, a um só tempo significada 

e ausente que os deixam visíveis. 

A revista se esforçou desde seu início para mostrar em todas as 

suas matérias os diversos produtos que suas leitoras podiam comprar em 

qualquer lugar do país, funcionando como um guia de compras com endereços 

e telefones. O foco da publicação era o consumo urbano emergente formado 

pela mulher de classe média, casada, católica e possuidora de um poder 

aquisitivo suficiente para adquirir os bens e produtos veiculados em suas 

páginas. Nada de muito luxuoso e inacessível ou muito barato e desqualificado, 

inserindo-se no mesmo público que Casa e Jardim já havia conquistado desde 

1953. Absolutamente, a publicidade e as ofertas de produtos não eram 

nenhuma novidade na imprensa feminina. O destaque que ela ocupa na 

publicação é que toma sim uma outra dimensão, inédita até então. 

Neste cenário, a separação entre a visualidade veiculada por Casa 

Cláudia em relação à representação da figura feminina e o papel da mulher 

veiculada nos primeiros anos de Casa e Jardim é abissal, como podemos ver 

por exemplo em capas como as de abril de 1974 e setembro de 1978. Na 

primeira,  vemos um casal de jovens sentados num bar numa sala de estar, 

                                                        
33 Em seu livro de memórias, a autora conta como foi a repercussão do seu trabalho em 
Cláudia:Meus artigos caíram como UFOs incandescentes no marasmo em que dormitava a 
mulher brasileira naquela época. Logo comecei a receber uma avalanche de cartas em todos 
os tons: desesperados apelos, xingamentos, pedidos de clemência: deixe-nos em paz, 
preferimos não saber! Consciência dói – olé se dói, mais do que ‘patada em los huevos” – e lá 
vinha eu mês a mês com a minha lengalenga, remoendo, insistindo, revolvendo as feridas 
(SILVA, 1985, p. 120). 



uma imagem única que domina toda a capa. Não é possível dizer se são 

casados ou não, ou se formam ou não uma família, se são amigos, namorados 

ou colegas: para a revista, este tipo de categorização não fazia sentido. A outra 

capa estipula uma outra visualidade  que seria muito comum daí em diante: 

composição da capa fragmentada, com uma fotografia maior (o destaque do 

número – no caso, 23 cozinhas com ideias para inspirar a dona de casa) e 

outras fotos menores com destaques das seções da edição. A figura humana 

praticamente desaparece e os ambientes, internos ou externos, passam a 

aparecer sempre sozinhos, montados como um cenário. A composição da 

fotografia também passa a ser mais acurada, sempre valorizando o tema 

destacado pela seção. O tempo das composições do início de Cláudia no início 

da década de 1960, feitas à mão e fotografadas a partir de aquarela ou guache, 

havia ficado definitivamente no passado. 

 

      
Ilustração 5 - Revista Casa Claudia, capa  abr 1974 e capa set 1978. 

Fonte: Biblioteca FAU USP. 
 

A própria representação dos produtos destinados à construção 

também se esforçou para mostrar a imagem de uma mulher realizadora e 

moderna, dando espaço para as profissionais num campo praticamente restrito 

aos homens, como podemos ver, por exemplo, na série de propagandas 

veiculadas pela indústria capixaba de pisos e azulejos Ornato S.A. no final da 

década de 1970. A revista mostrava ambientes projetados por uma profissional 

de prestigio em que foram usados materiais da anunciante. Geralmente 

anúncios de página inteira, com textos curtos de autoria da própria profissional 

em que a associação entre ambientes, profissional e produto não deixava 

margem para equívocos. Mas havia contradições, como a que podemos 



identificar na publicidade das indústrias de pisos cerâmicos Porto Ferreira Ltda. 

Em dupla página inteira, a indústria anunciava que a “Porto Ferreira quer 

reformar seu casamento. A começar pelo banheiro”34.  

Ao associar o desgaste da edificação com o desgaste do 

relacionamento do casamento, advertia  que, como a “tristeza e a feiura são 

contagiosas,  quando menos se espera, o seu casamento está com a mesma 

cara do banheiro”35. Como solução, apenas um caminho: uma reforma. E a 

revista mostrava aos leitores a alteração do lay-out do banheiro, que, de “feio”, 

passou a “bonito”, advertindo que para casos como estes a solução deveria ser 

rápida, “antes que a felicidade do seu casamento desça pelo ralinho do 

chuveiro”36. 

      
Ilustração 6 - Revista Casa Claudia, contracapa, mai 1978 e Publicidade da 

Porto Ferreira, jun 1979, p.46. Fonte: Biblioteca FAU USP. 

Desta maneira, em relação à representação da mulher e sua relação 

com o espaço da casa, podemos identificar as mesmas articulações que Ana 

Luiza Martins identificou nas revistas femininas paulistas no período entre 

1890-1922. Como na imprensa feminina do início do século, a revista ainda 

veiculou uma imagem dupla de mulher. Uma do texto e outra da imagem: 

 
Texto ainda construído para a mãe-esposa, conformando a imagem da mulher 
brasileira aos costumes e tradições, de forte influência católica, de apelo 
nacionalista; já as imagens, as ilustrações, a publicidade, com vistas ao 
consumo, configuravam o modelo de fora, da mulher esportiva, liberada, 
moderna, que fumava e dirigia automóveis (...). Em outras palavras, rainha do 
lar no texto, no espaço do privado e moderna e liberada na propaganda, 
colocando-se no espaço público. (...) Através das revistas, fosse pelo viés da 

                                                        
34 Casa e Jardim. São Paulo, n. 212, p. 46 mai 1979. 
35 Idem, p. 46. 
36 Ibidem. 



produção feminina ou por aquele perpetrado pela propaganda, paulatinamente, 
desestabilizavam-se as fronteiras simbólicas entre os sexos, desfazendo-se 
papéis ancestralmente construídos na secular sociedade patriarcal brasileira 
(2001, p. 385- 387). 

 
 Apesar de todas as mudanças por que passou  a família de classe 

média na sociedade brasileira a partir da década de 1950, podemos concluir 

que, tanto para Casa Cláudia quanto para Casa e Jardim, as representações 

do espaço de morar seguiram atrelados às relações entre o papel da família e 

os valores da inserção social feminina. A casa nunca deixou de ser o reino da 

mulher, lugar da mãe e da família, identificável nas representações sociais dos 

sujeitos, nas relações de gênero e de consumo e nas alterações dos valores de 

comportamento. A esta imagem de casa soma-se a impulsão de uma indústria 

que colocou sob a égide da “utilidade” toda uma oferta de produtos e serviços 

que tornariam a vida da mulher mais fácil, ligando o sonho ao mercado de 

consumo que praticamente só conheceu o crescimento. Estabelecendo uma 

cultura gravitando em torno do ato de morar, tema das representações: 

representações de temas bastante opostos, tais como o público e o privado, o 

feminino e o masculino, o urbano e o rural, o pessoal e o familiar, a 

modernidade e a tradição – articulando uma retórica entre os produtores das 

revistas e seus consumidores. Como observou Hartog (2002, p. 207), trata-se 

de uma retórica da alteridade: do interior do universo formado pelas revistas 

constroem-se narrativas cujo único objetivo é a persuasão do próprio relato37.  

Decorre daí a preocupação constante e facilmente observável dos periódicos 

em traduzir, nomear e classificar um conteúdo antes restrito a uma classe 

profissional (arquitetos e engenheiros) a um público leigo, sem descuidar de 

descrever toda uma série de experiências que funcionam como testemunhos 

do que foi veiculado e que legitimam “de fora” as narrativas construídas. Uma 

retórica – exercício da arte da persuasão – colocada em prática mediante as 

representações e suas articulações com o conteúdo por parte dos produtores 

(HARTOG, op. cit., p. 289). 

                                                        
37 Uma prática que funciona ao mesmo tempo como um instrumento que possibilita 
compreender e explicar as construções das próprias narrativas. 



Desta maneira, as revistas aparecem como um sistema informativo 

perfeitamente fechado em si mesmo38 que desencadeiam uma relação 

imaginária no sujeito cuja única função é fazer aparecer o objeto desejado, seja 

ele qual for, de maneira que se possa tomar posse dele. Um encantamento que 

equivale a uma anulação da ausência e da distância, sendo uma maneira de 

encenar a satisfação (RICOEUR, 2007, p. 68).  
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