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Sante Scaldaferri, Francisco Liberato, Madalena Rocha, Sólon Barreto, Edvaldo Gato, 

Edsoleda Santos e Noeli de Paula, que participaram em novembro de 1969 da 

Exposição Coletiva “Arte Jovem na Bahia”, ocorrida na Galeria Voltaire no Rio de 

Janeiro.(Catálogo da exposição). 

É importante fazermos ainda referência a um grupo de alunos e “agregados” da 

Escola de Belas Artes, que, formado em 1977, permaneceria unido até por volta de 

1984, sendo depois conhecido como “Geração 70”.  

   Composto por Zivé Giudice, Guache Marques, Araripe (figuras 32 a 34), Florival 

Oliveira, Decaconde (Figura 35 e 36) e Joelino, esse grupo trabalhava na Escola de 

Belas Artes, na sala de Desenho do Professor Juarez Paraíso (MATSUDA, 1995, p. 

123), contando também com a participação eventual de alguns outros jovens artistas 

como Mazo Heck, Murilo, Bel Borba (Figuras 37 a 39) Hans Peter, Fred Schaeppi e 

Almandrade. 

Muitos desses, além dos trabalhos individuais, realizaram trabalhos coletivos 

como o de denúncia ambiental intitulado “Poluição” - apresentado em 1977 no Festival 

de São Cristóvão – e os murais no Rio Vermelho, inaugurando, segundo Bel Borba 

(LIMA, 1999 p. 06 - 07), “o padrão do  muro dividido em lotes para que abrigasse o 

trabalho de mais de um artista”. 

 

 

 

Figuras 32 a 34.  Zivé, Guache e Araripe. Festival de Arte da Bahia 79. 

 

 

  Figuras 35 a 39. Florival, Decaconde, Mazo, Murilo e Bel Borba. Festival de Arte da Bahia 79: 
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Segundo Malie Matsuda (1995, p. 123), nessa geração de artistas da década de 

70 - entre os quais podemos ainda citar Ângela Cunha, Maria Adair, Edsoleda Santos, 

Graça Ramos (Figuras 40 a 43), Yedamaria, (Figura 44), Celeste Almeida, Márcia 

Magno, Sante Scaldaferri - prevaleceu à figuração com variações pessoais, abstração 

dentro da linha neoconcreta, o gestual e o expressionismo, não se caracterizando por 

rupturas drásticas de linguagens.  

Exceção seja feita aos objetos de Almandrade (Figura 45) e às instalações do 

ETSEDRON, que, antes da XII Bienal de São Paulo em 1975 (Figura 31), expôs na 

Galeria Cavalete em 1973, juntamente com Palmiro Cruz e Valnice Castro, na “1ª 

Exposição Ambiental em Salvador” (MATOS, 1973) e alguns poucos happenings, como 

o da exposição coletiva “Impressões Baianas” de 1977.  

 

 

        

   Figuras 40 a 43. Ângela Cunha, 79; Maria Adair, 77; Edsoleda Santos, 74 e Graça Ramos, 78. 

 

 

    

Fig. 44. Yedamaria, pintura - colagem, 72. / Fig. 45. Almandrade, madeira e tubos de papelão, 78. 
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Quanto à temática, a grande maioria se revelou comprometida com o social, com 

a crítica à vida contemporânea (poluição, miséria), às injustiças e opressões.  

  Alguns como Juarez Paraíso (Figuras 46 e 47) e Renato da Silveira (Figura 48) 

mesmo em suportes tradicionais, através de suas obras suscitavam a reflexão política e 

social e combatiam preconceitos sexuais e religiosos. (PORTUGAL, 2000, p. 31). 

 

               

                    Figuras 46 e 47. Juarez Paraíso, 1971 e 1978.                Fig. 48. Renato da Silveira, 1973. 

        

Essas importantes manifestações artísticas não receberam, no entanto, as 

mesmas atenções que foram dadas por parte do Estado, ao turismo e à infra-estrutura 

urbana (ISTO É GENTE, 2004, p. 74), intervenções que possibilitaram às classes média 

e alta ocuparem novos bairros e novas arquiteturas, dentro de um crescimento urbano 

que, como veremos a seguir, entre outros aspectos, esvaziam o centro da cidade.  

 

 

3.3. O CRESCIMENTO URBANO. 

 

 

A cidade de Salvador, que nos seus 458 anos de existência teve inúmeras 

funções - de defesa, comercial (porto de escoamento de açúcar, fumo e depois cacau) 

e administrativa (capital do país até 1763) – viveu entre as décadas de 30 e 40, ao 

contrário do resto do país, um período de não industrialização conhecido como o 

“enigma baiano” (SAMPAIO, [198_?]). 
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     Essa situação só começará a se reverter em 1950, com a instalação, pela 

PETROBRAS, da Refinaria Landulpho Alves, em São Francisco do Conde, dando início 

ao processo de industrialização baiano, que se consolidaria com a implantação do 

Centro Industrial de Aratu / CIA, em 1967. 

 “Voltada” para a Bahia de Todos os Santos e para o Recôncavo (Figuras 49 e 

50), Salvador valorizava, na sua propaganda institucional, tanto a tradição – expressa 

na manutenção das suas belezas naturais e arquitetônicas – quanto o progresso que se 

iniciava, conforme podemos apreender dos textos de Jorge Amado e do Prefeito 

Antônio Carlos Magalhães, presentes no Mapa Turístico de Salvador de 1968 

(PREFEITURA..., 1968): 

 

 

A cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos “está situada no Oriente do 
Mundo” como escreveu Melo de Moraes Filho. Todos os caminhos – os mais 
percorridos e os mais secretos – conduzem o viajante a esse ancoradouro de 
mistérios – os caminhos do mar, os da terra e os do ar, sobretudo os caminhos 
do amor. Presepe de todo o pitoresco (perdoem - me o lugar - comum 
indispensável), a cidade está a cavaleiro do mar, por ele penetrado, nascendo 
por assim dizer das ondas, subindo a montanha, galgando a altura num casario 
colorido onde as tôrres inúmeras das igrejas apontam o céu de perfeito azul. 
Península envolta nas águas do Atlântico, de um lado da cidade está livre 
oceano, rebentando nos penhascos, cavalgado de jangadas; do outro lado, o 
tranqüilo mar do gôlfo, paisagem de ilhas e de saveiros formando a baía de 
Todos os Santos, partindo para o Recôncavo, onde se acendem as luzes do 
petróleo. Cidade cravejada na montanha, possuída do mar, na moldura dos vales 
verdes e da branca espuma das praias – e a brisa e os coqueiros. [...].  (Jorge 
Amado. “Bahia de Todas as Graças”). 
 
 
 
Se você ainda não conhece a Bahia, a oportunidade não poderia ser melhor. A 
Bahia está crescendo e passa, hoje, por uma estimulante fase de 
desenvolvimento. Salvador – a mais antiga cidade do Brasil e sua primeira capital 
– é um centro que se renova constantemente. Ela alia a tradição ao conforto 
moderno, a história ao dinamismo de seu povo, a riqueza de seu folclore e da sua 
arte barroca – de que muitos dos seus 165 templos são esplendorosos exemplos 
– ao colorido de suas praias ensolaradas. Além do mais, Salvador possui 
magníficos hotéis e restaurantes e uma conhecida tradição de bem receber. 
Venha conhecer a Bahia e ela o acolherá de braços abertos! (Antônio Carlos 
Magalhães. “Convite para você conhecer a Bahia”). 
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Figura 49. Salvador, 1968. Em destaque (em branco) refinarias de petróleo no recôncavo e mancha de 
ocupação urbana (em vermelho). 

 

 

      Figura 50. Vista da cidade a partir do Forte São Marcelo, na Bahia de Todos os Santos, 1971. 

     

 

Em 1970, com um milhão de habitantes (ALCOFORADO, 1992, p. 03), a cidade de 

Salvador era o centro do eixo de circulação marítima entre portos do Norte e Sul do 

país, tendo sua economia ancorada na indústria alimentícia e têxtil (CONHECER, 1971, 
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p. 2671), com fábricas localizadas no Centro Industrial de Aratu, e num turismo ainda 

incipiente, situação que começa a ser alterada com a proposta do “Plano de Turismo do 

Recôncavo”, que objetivava o “aumento das correntes turísticas, sua melhor 

distribuição no ano, a ampliação da estadia média e do multiplicador turístico 

local”.(CASA E JARDIM ARQUITETURA, n. 1, 1973, p. 92). 

Seu tecido urbano limitava – se então ao trecho de orla entre S. Tomé de Paripe 

e Itapoã, ficando o chamado “miolo”36 (Figura 51), com baixa densidade demográfica.  

 

 

 

Figura 51. Ocupação urbana em 1974 (“miolo” da cidade marcado no círculo vermelho) 

 

 

Essa situação começa a mudar com os investimentos maciços dos setores 

público e privado por toda a cidade (figuras 55 a 60) e, principalmente, em direção ao 

vetor norte: implantação de avenidas como a Avenida Antonio Carlos Magalhães 

                                            
36

 Área compreendida entre a BR 324 e a Avenida Paralela. 
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(Figura 53) e Avenida Luis Viana Filho (Paralela)37 (Figura 54), deslocamento do antigo 

centro da cidade, da Rodoviária (Figura 61) e do Centro Administrativo da Bahia / CAB 

(Figura 62), construção do Shopping Iguatemi (1975)38 - numa zona de confluência das 

avenidas de vale39 - e edifícios de escritórios no novo centro empresarial na atual 

Avenida Tancredo Neves (antiga estrada do Jóquey Clube ou estrada do Hipódromo) 

(Figura 52). (ALCOFORADO, 1992, p.03). 

 

 

 

Figura 52. Mapa de Salvador, 2004. No círculo menor, antiga estrada do Jockey Clube (atual Tancredo 
Neves) e no maior, área de crescimento urbano da década de 70 (Novos bairros do Itaigara e Caminho 

das Árvores). No retângulo, a Rodoviária e o Shopping Iguatemi e em vermelho o “miolo” da cidade. 

 

                                            
37

 A Avenida Paralela começou a ser construída em 1971, em local formado por fazendas, e considerado 
como santuário ecológico da cidade com densa vegetação, rios e lagos. 
38 Assim como no resto do país, a partir da segunda metade da década, foram implantados em Salvador, 
supermercados e shopping centers, inaugurando uma nova relação com espaços públicos da cidade e 
criando o lastro para o que depois se convencionou chamar de “geração shopping”.  
39

 As avenidas de Vale Bonocô, Garibaldi, San Martin, Centenário, Vale do Canela, Vasco da Gama 
foram projetadas no final dos anos 40, mas só construídas 20 anos depois. 
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Figura 53. Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1970. 

  

Figura 54. Avenida Paralela, 1970. 

       

Fig. 55.“A invasão de Ondina ficou no passado. O presente é o progresso”. 1970 / Fig. 56. Viaduto dos 
Engenheiros, 1970. 
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Figura 57.“Várias flores surgiram da lama”.  Stiep, 1970.            Fig.58. Av. Centenário, 1972. 
 

 

 

  

Figuras 59 e 60. Avenida Garibaldi e Centro antigo de Salvador, 1972. 

 

 

       

Figuras 61 e 62. Rodoviária nova e o Centro Administrativo da Bahia - CAB, 1977. 
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         A cidade se verticaliza e bairros tradicionais como a Vitória vêem seus antigos 

casarões substituídos por torres de concreto (Figura 63), como os pioneiros Apolo 

XXVIII, Marte e Júpiter (GALVÃO, 1992, p. 10). E as áreas verdes que formavam o 

Parque N.S. da Luz, Parque São Vicente e Parque do Jockey Clube, vão 

gradativamente sendo ocupadas, dando origem aos bairros do Itaigara (Figura 64) e 

Caminho das Árvores, ao tempo em que Bairros como Pituba e Horto Florestal, 

ocupado por mansões em área grandemente arborizada, apresentam forte crescimento 

populacional. 

 

                          

Fig. 63. Edifícios no Corredor da Vitória, 1974.                    Fig. 64. Bairro do Itaigara, 1977. 

 

 

Com a implantação, em 30 de junho de 1978, do Complexo Petroquímico no 

município vizinho de Camaçari (COPEC), a cidade vê multiplicarem - se as classes 

média e operária, “que vão promover, cada um a seu modo, a expansão de novas e 

velhas áreas residenciais, o surgimento de novos bairros e a multiplicação das 

construções irregulares, em função do fluxo de migração atraído pela busca de 

emprego e melhores condições de vida” (BOMFIM, 1999, p. 37). 

Assim, num contexto de forte especulação imobiliária -, surgida no lastro da 

modernização da Cidade ainda na década de 40 (SAMPAIO, [198-?]) – surgem os 

novos edifícios em bairros tradicionais das classes média e alta como Graça, Vitória e 
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Barra e são construídos condomínios horizontais em Piatã e Itapoã e loteamentos na 

Estrada do Aeroporto (“Vale de Ogum”) e Lauro de Freitas (Encontro das Águas e Vilas 

do Atlântico) (A TARDE IMOBILIÁRIA, 6 jan. 1979, p. 01 - 05) - para abrigarem 

inicialmente os trabalhadores do Pólo Petroquímico – consolidando a ocupação do 

vetor norte de salvador.  

Salvador transformou - se, assim, na década de 70, num grande canteiro de 

obras: 

 

Não parou em 1823 a luta pela independência na Bahia, pois essa conquista 
significa novas escolas, mais túneis e viadutos, novas moradias – progresso, 
enfim, a palavra de ordem de Salvador no Sesquicentenário da Independência 
do Brasil. Uma cidade o tempo todo em obras, as máquinas no lugar das 
baionetas de ontem, os programas de obras vencendo, como planos de guerra, 
o inimigo representado pelo atraso, herança do passado. (O CRUZEIRO, 1972, 
p.196). 

 

 

Uma forma de “progresso” que levou à crescente destruição do patrimônio 

histórico e de áreas de preservação ambiental, e não contemplando as classes menos 

favorecidas, acarretou a ocupação informal em vazios urbanos em bairros tradicionais 

(Figura 45) e ao longo da BR 324. 

 
 
E então veio o golpe de 64, as perseguições, prisões, o esfacelamento do mundo 
tranqüilo que conhecíamos. Como aconteceu no Brasil inteiro. E vieram os 
políticos e os administradores da nova ordem. Idéias e sensibilidades foram 
afastadas – e em seu lugar foi colocado o mito avassalador do progresso. 
Ocultando as atrocidades da ditadura, rios de dinheiro aplicados em demolições e 
construções. Demoliram por exemplo, a histórica Biblioteca Pública, onde artistas 
e intelectuais costumavam reunir –se, para em seu lugar construir o horrendo 
estacionamento com um falso jardim em cima – logo apelidado de Cemitério de 
Sucupira, alusão mordaz à telenovela de sucesso. E sobreveio uma febre de 
asfaltamento tão terrível que por pouco não foram asfaltadas a lagoa do Abaeté e 
a Baía de Todos os Santos. Águas menores, porém, não tiveram a mesma sorte. 
E da vegetação nem é bom falar. (ESPINHEIRA FILHO, 1992, p. 05). 

 

 

Tal realidade não comprometeu, entretanto, a “imagem” da cidade, pois, 

ancorada nas suas belezas naturais, arquitetura colonial e folclore, continuou durante 

toda a década de 70 a receber cada vez mais turistas que para aqui se deslocavam em 
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busca de um verdadeiro paraíso imaginário, onde “a favela e a mansão coexistem com 

a mesma graça, o mesmo encanto”.  (figura 65) (CASA & JARDIM, 1974, p. 37). 

 

 

 

Figura 65. Bairro residencial do Rio Vermelho, tendo em primeiro plano o Hotel Meridien e ao 
fundo (círculo azul) a ocupação proletária do Vale das Pedrinhas, 1977. 

 

 

Essa migração da população de Salvador dos bairros centrais para os mais 

afastados foi possibilitada pelo desenvolvimento de estruturas de serviços nas novas 

áreas de expansão da cidade, ao qual acrescentamos o aumento do poder aquisitivo da 

classe média, obtido pela industrialização metropolitana, pela expansão de comércio e 

dos serviços e pelo acesso ao crédito facilitado para compra de automóveis - 

produzidos em massa a partir da década de 50, dando mobilidade àqueles que ainda 

trabalhavam na região central - e novas unidades habitacionais. 

Esse cenário favorável irá, entretanto reverter –se no final da década, com a 

crise internacional do petróleo que desacelera o crescimento nacional e aumenta a 
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dependência do FMI - Fundo Monetário Internacional 40, sendo os anos 80 marcados 

pela importação (petróleo, máquinas e equipamentos, feijão e carne), pela inflação e 

pela gradativa perda de poder aquisitivo da Classe Média. 

A alta no preço de materiais de construção, aliada à sede de lucros absurdos 

pelas grandes construtoras - em oposição a restrições dos Códigos de Obras - fez com 

que deixassem de ser construídos apartamentos para a classe média e alta (SETOR 

imobiliário..., 1979, p. 14), quadro que só se reverterá na década de 90 com o novo 

“boom” imobiliário, quando antigos bairros e áreas ainda desocupadas às margens da 

Avenida Paralela serão objeto de investimentos, principalmente privados.  

Ao final da década de 70, Salvador se voltará para um caminho que já se 

delineava nos seus primeiros anos e que terá grandes repercussões na vida da cidade 

a partir daí, os investimentos públicos e particulares, na “economia do lazer” (RISÉRIO, 

2004, p. 580): 

 

Entre 1950 e 1980, a economia baiana mudou de cara. Radicalmente. Mas a 
criação de um distrito industrial em Aratu e de um complexo petroquímico em 
Camaçari trouxe consigo uma implicação importante, a que não costumamos dar 
ênfase ou, pelo menos, a atenção devida. É que os centros industriais ficaram 
localizados fora dos limites político – administrativos de Salvador. Não pertencem 
ao território soteropolitano. Com isso, a Cidade da Bahia se definiu – pouco 
importa se por acaso – como um espaço urbano extraindustrial. Se não 
colocarmos esse fato no miolo mesmo de nossas reflexões, não chegaremos a 
nos aproximar do entendimento de uma dimensão fundamental do caráter 
assumido, em nossos dias, pela economia soteropolitana. (...) Salvador é, hoje, 
uma cidade centrada na economia do lazer. (...) que se organiza em três 
vertentes. (...) São elas: a economia do turismo, a economia do simbólico e a 
economia do lúdico. (...) Ao empregar a expressão “economia do simbólico”, 
tendo em vista o âmbito da produção e da comercialização da “cultura”, no 
sentido restrito do termo. É o mundo – mercado artístico – intelectual. Na 
“economia do lúdico” fica a festa – ou, de um modo mais geral, a diversão.  

 

 

E como veremos a seguir, a decoração residencial soteropolitana refletirá o 

contexto histórico em que foi concebida: culturalmente diverso, em aparente 

“progresso”, mas em constante tensão, política, econômica e social e com a forte 

presença das tradições.  

                                            
40 “Entre 1970 a 1976 o Brasil se endividou para aumentar a taxa de acumulação e de consumo; de 1976 
a 1980, para manter os níveis de consumo; e à partir daí, para pagar o serviço da dívida”. (São Paulo, 
110 Anos de Industrialização: 1974 – 1979, p. 209).  
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4. CORES, FORMAS E REPRESENTAÇÕES: A Decoração 
Soteropolitana. 

 

.  
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4. CORES, FORMAS E REPRESENTAÇÕES: A Decoração Soteropolitana. 

 

 

Além da localização, da configuração externa e distribuição espacial interna das 

unidades habitacionais, através da análise da Decoração e do seu mercado, 

representado por lojas e profissionais atuantes na área, é possível observar as 

transformações tecnológicas (“cores e formas”) e auferir os valores culturais 

(“representações”) das camadas sociais estudadas em determinado momento, 

detectando - se as “permanências” e “rupturas” em relação aos períodos anteriores. 

Com base no levantamento iconográfico e bibliográfico do período, 

complementado por entrevistas e textos recentes sobre este, foi possível, dentro de um 

contexto histórico já referido, caracterizar a decoração soteropolitana na década de 70, 

na sua relação com as tendências divulgadas em periódicos especializados, como 

veremos neste capítulo. 

 

 

    4.1. OS APARTAMENTOS EM SALVADOR. 

 
 

“O móvel é um objeto de uso integrado no equipamento habitacional e que a habitação 
da classe média é o apartamento”.  

(EWERTON, 1969, p. 27). 

 

 

Assim como no resto do país, a forma de morar em Salvador sofreu mudanças 

significativas no século XX41, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. 

A massificação de tecnologias como o concreto armado e de materiais 

produzidos em série como o vidro, o aço e o plástico, possibilitaram a criação de 

inúmeras soluções construtivas para atender às novas regras de higiene, de conforto e 

de relações familiares e para abrigar os itens de consumo das classes mais 

favorecidas. 

                                            
41

 Sobre as transformações da arquitetura brasileira, ver, dentre outros, FREYRE, 1979; LEMOS, 1989; 
REIS FILHO, 2000 e ARAÚJO, 2004. 
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O aumento populacional nas cidades decorrente do êxodo rural e da crescente 

industrialização, aliado à especulação imobiliária e às transformações urbanas a que já 

nos referimos, criou as bases para a substituição das antigas residências 

soteropolitanas por edifícios de apartamentos42, que materializavam na sua distribuição 

espacial interna a visão modernista43 e burguesa de privacidade e segregação social 

(ARAÙJO, 2004, f. 106 - 108), que mantêm até hoje. 

 Em Salvador, os apartamentos foram ocupados inicialmente pelas camadas 

médias da sociedade (ARAÚJO, 2004, f. 90,102), sendo o acesso a essa nova moradia 

possibilitado pela adesão ao Sistema Financeiro de Habitação, capitaneado pelo BNH 

(Banco Nacional de Habitação) que, a partir da sua criação em 1964, passou a 

comandar não só a política habitacional, como também interferir diretamente nos 

padrões construtivos. 

A ocupação dos apartamentos pela classe alta se deu em ritmo mais lento, 

permanecendo a mesma, ainda por um bom tempo, residindo em casas térreas ou de 

dois pavimentos, conhecidas como “mansões”, situadas em amplos terrenos nos altos 

dos morros, a exemplo do Morro Ipiranga (Figuras 66 e 67) e Morro do Gato, entre os 

bairros de Ondina e Barra, ou em áreas mais afastadas do centro e grandemente 

arborizadas como o Horto Florestal. 

Mas, gradativamente, ao longo das décadas de 60 e 70, vão sendo também 

construídos edifícios de “luxo” ou “alto luxo” em Salvador, a exemplo dos Edifícios 

Santa Cruz na Rua Florianópolis na Barra e Vital no Largo de Amaralina (POPULARES, 

1971, p. 10) e do Edifício Desembargador Euvaldo Luz, na Avenida Princesa 

Leopoldina, na Graça, que, com 01 apartamento por andar, seria ocupado por 11 

famílias abastadas da cidade.(SOCIEDADE JULY, 1975, p. 09). 

 

                                            
42

 Segundo Carlos Lemos (1989, p. 79), os primeiros edifícios de apartamentos no Brasil, construídos 
entre 1925 e 1938, “tiveram suas plantas norteadas pela idéia de empilhar, em um mesmo terreno, várias 
casas, todas iguais entre si, mas confortáveis e isentas de promiscuidades que pudessem sugerir ao 
conjunto de moradias a pecha de encortiçamentos”. Buscando “agradar indistintamente à clientela com a 
adoção de soluções homogeneizantes, onde a média de desejos estivesse expressa” (ibid), surgem já 
caracterizados pela segregação espacial. 
43 A arquitetura moderna consolida o “modelo tri - partite” - divisão interna das residências em setores 
íntimo, social e serviço, surgido ainda no século XIX e consolidada na década de 30 do século XX, nas 
residências mais abastadas - que materializa os valores burgueses de privacidade e de segregação 
social, tornando - se símbolo de status do proprietário. (ARAÚJO, 2004, p. 106 e 108) 
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Figura 66. Avenida Centenário, 1972. Em primeiro plano, Morro Ipiranga, ao fundo, edifícios da Vitória e 
no círculo, local que será ocupado pelo Shopping Barra e que possuía então casas térreas. 

 
 
 
 

 

Figura 67. Mansões no Morro Ipiranga, localizado entre os bairros da Barra e Ondina, 1977. 
Observar a verticalização  nos bairros circundantes. 
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Da pesquisa em jornais da época, podemos observar que em Salvador na 

década de 70, nos novos apartamentos de 2, 3 e 4 quartos (Figuras 68 a 74) 

construídos para as classes média e alta, em áreas de antiga ocupação, como Barra, 

Graça, Vitória, Centenário e mais tarde Ondina e Pituba, ou em novos bairros como 

Itaigara e Caminho das Árvores, eram valorizados e explicitados nos anúncios 

imobiliários os seguintes aspectos, a seguir apresentados de forma esquemática: 

 

 

DIVISÃO INTERNA (e revestimentos): Living; varanda, revestida com cerâmica 

vitrificada; quartos (sendo às vezes 01 suíte44) com “pintura lavável” e piso em tabuado 

“com sinteko” ou acarpetados (no final da década); sanitário(s) e cozinha, com piso 

cerâmico (“cerâmica vitrificada”) ou em “lajotas de mármore”, com azulejos “em cor” ou 

“decorados”, “até o teto”, soleiras e peitoris em mármore branco e “dependências 

completas”. 

 

EQUIPAMENTOS FIXOS: Armários embutidos, louças sanitárias (vaso, bidê e pia com 

coluna) coloridas (em rosa, amarelo ou azul marinho) e na cozinha, cubas em aço 

“inox”, com bancada em mármore.  

 

FACHADA: em pastilhas esmaltadas e / ou azulejos decorados, com esquadrias de 

alumínio em vidro liso ou fumê; 

 

VALORES AGREGADOS: garagem coberta e “privativa” (ou “Individual”), playground, 

salão de festas, jardins, interfones e “modernos” elevadores.  

 

 

 Em alguns dos imóveis mais caros, referidos nos anúncio como “acabamento de 

Luxo”, ou, simplesmente, “edifício de alto luxo”, podemos encontrar ainda, a copa - 

                                            
44 “Com a verticalização do espaço urbano surgem os apartamentos com suíte, o quarto com banheiro, 
cujo primeiro apelo era o da afirmação da individualidade e privacidade em torno do corpo da casa, 
transformando - se imediatamente em ostentação do poder econômico: quanto mais suítes têm uma 
casa, mais privilegiada é a família”.(EVOLUÇÃO DA ARQUITETURA..., 1999, p. 37). 
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cozinha, o lavabo e o closet, várias varandas e, como acessórios, central de gás 

(“aquecimento central”), “antena coletiva de FM”, parque infantil, piscina, gerador 

próprio e áreas para sauna e bar. 

As questões de conforto ambiental eram por vezes referidas nos anúncios, 

através de conceitos como “perfeitamente iluminado”, “superventilados” (1971) e 

“nascente total” (1979), assim como os aspectos de localização, apareciam na 

referência à construção em local “privilegiado”, “bairros nobres” ou “classe A”. 

 

    

              

Fig. 68. Graça, 1971.                       Fig 69.  Ondina, 1971.                  Fig. 70. Canela, 1971. 

 

 

 

             

Figuras 71 e 72. Alto do Itaigara, 1978 e 1979.                           Figura 73 e 74.  Pituba, 1979.  
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Se comparadas às atuais construções, podemos observar que os apartamentos 

do nosso período de estudo ainda apresentavam certa qualidade arquitetônica, tanto 

em relação às dimensões das áreas internas quanto à qualidade de materiais 

empregados na construção e acabamento.  

Apesar disso, o padrão comercial e especulativo adotado cada vez mais pelas 

construtoras soteropolitanas (Anexo III) levou a gradativa redução das superfícies 

habitáveis, o que, aliado aos novos hábitos familiares e ao aumento do acesso a bens 

de consumo das classes mais privilegiadas, propiciou o surgimento de cômodos “multi - 

uso” (Figuras 75 e 76), notadamente, quartos, acompanhando - se uma tendência 

mundial, como podemos apreender das transcrições a seguir: 

 

                                                                 

                                                               Figura 75. Anúncio em revista francesa. 1970. 

 

Environnement 121 – d’ interlubke; para aumentar seu apartamento, acrescer seu 
volume, aumentar a superfície habitável. Nós estimamos que a superfície de uma 
habitação moderna é muito preciosa para relegar uma parte a simples função do 
sono e luzes acesas. É por isso que nós transformamos o quarto de dormir em 
quarto de repouso, habitável tanto durante o dia quanto a noite. Quem recusaria 
ver seu apartamento acrescido de uma peça suplementar, centro de lazer, de 
leitura, de reflexão, de descanso ou de isolamento? O novo programa interlubke 
complementa nos menores detalhes, realizando o que você já pode sonhar. 
‘Environemente 121’ você encontra com 121 cm de altura, e é feito sob medida 
das suas necessidades e de suas dimensões. ‘Environement 12’ combina com os 
armários por elementos de 225 ou 243 cm de altura e reserva um local particular 
para colocação de tudo o que é indispensável a um quarto de repouso: edredons, 
produtos de banho, bijuterias, costura, livros, televisão... Para viver melhor com 
você mesmo, oferecemos a atmosfera agradável de um quarto de 
repouso.’Environement 121’ d’ interlubke. (MA MAISON, 1970, capa de fundo) 
(tradução nossa) (grifo nosso). 
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, 

Figura 76. Sugestão para decoração de quarto de criança, 1973, de artigo da Agência inglesa para o 
Jornal Tribuna da Bahia. 

 

 

LONDRES (ANSA) – As crianças precisam ter um ambiente todo delas onde 
possam, com liberdade e tranqüilidade, viver sua vida de crianças e de 
estudantes. [...] Sua vida, pelo menos até uma certa idade, é constituída pela 
escola e pelos brinquedos; portanto, é indispensável que elas tenham um 
ambiente exclusivamente deles. Muito freqüentemente, porém, nos apartamentos 
não há lugar suficiente para dedicar um quarto exclusivamente às crianças. 
Nestes casos costuma - se recorrer a soluções de emergência que além de 
pouco práticas, não respondem a todas as exigências. Torna - se necessário, 
portanto, um lugarzinho, ainda que mínimo, dedicado só a elas. Um ambiente que 
não requer muita decoração nem muito luxo; basta um sofá onde elas possam 
sentir-se comodamente, uma escrivaninha onde possam estudar e desenhar, um 
armário com biblioteca onde colocar os livros escolares e revistas. Um detalhe 
muito importante são as paredes que deverão ser tapeçadas em cores alegres, 
ou melhor, com grandes pôsteres que poderão ser desenhados pelas próprias 
crianças. Um ambiente de tal forma concebido constituirá o “mundo” da criança 
onde ela poderá passar o dia inteiro da forma mais descontraída possível, sem 
preocupação com os adultos ou com o ‘mundo’ exterior. (O MUNDO... 1973, p. 
04) (grifo nosso). 
 

 

Mas essas adaptações não seriam possíveis com a manutenção de móveis 

tradicionais, geralmente pesados e de grandes dimensões, sendo a flexibilização 

decorativa viabilizada, como veremos, pela produção de móveis modulados e 

componíveis, produzidos em série e adequados aos espaços reduzidos e de múltiplas 

funções.  
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Como vimos até aqui, os apartamentos na década de 70, construídos em bairros 

tradicionais ou em áreas de expansão urbana materializaram internamente, de maneira 

homogênea, a segregação espacial burguesa, mas ao abrigar distintas famílias, 

apresentaram uma decoração mais ou menos semelhante ao que era proposto nas 

revistas especializadas, de acordo com a disponibilidade do mercado local de móveis e 

objetos, da indicação dos profissionais atuantes na área e de seus próprios valores 

culturais, como passaremos a analisar. 

          

 

 4.2. TENDÊNCIAS NA DECORAÇÃO NA DÉCADA DE 70 

 

 

No período de estudo havia vários “modos” e “modas” de morar que, de acordo 

com a posição social e econômica e valores culturais, eram mais ou menos, dirigidos 

pelos mercados imobiliário e de publicidade.  

Na decoração, as “tendências” lançadas em periódicos especializados, tantos 

nacionais quanto estrangeiros, atendiam à estratégia de “obsolescência estilística” já 

referida, e eram viabilizadas através do uso de novos materiais e de uma produção em 

série45, estimulada pela crescente industrialização do país. 

 

 

4.2.1. A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA E OS NOVOS MATERIAIS 

 

 

Segundo Carlos Lemos (1989, p. 62), no Brasil, entre o século XVI e a primeira 

década do século XX, quase todo o material de decoração e construção, à exceção de 

areia, tijolos e cal das argamassas, era importado da Europa, primeiro de Portugal e 

depois da França e da Inglaterra.  

                                            
45 Produção em série pode ser definida como “um tipo de produção industrial, na qual as peças são feitas 
em quantidades maciças aproveitando - se ao máximo o maquinário disponível” e obedecendo a uma 
“racionalização por tamanhos e formatos, de modo que a linha de montagem seja abastecida por um 
número reduzido de componentes intercambiáveis, capazes de compostos, uns com os outros, formarem 
uma variada gama de produtos acabados” (EWERTON, 1969, p. 26), 
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    A produção moveleira no país, constituída então basicamente por cópias de 

“móveis de estilo” europeu, era responsabilidade de artesãos, autônomos ou reunidos 

nos Liceus de Artes e Ofícios que, espalhados por todo o país em cidades como Rio de 

Janeiro (1858), São Paulo (1873), Recife (1880), Maceió (1884) e Ouro Preto (1886) 

(MOVELEIRO, 1991, p.06), atendiam a burguesia cafeeira de São Paulo, os industriais 

cariocas e cacauicultores baianos, das cidades de Ilhéus e Itabuna, e posteriormente 

aos membros da classe média. 

    Em Salvador o Liceu, que ainda permanece em atividade, foi criado em 1872 e 

“primava pelo lado artístico, através de oficinas de pintura, escultura e douramento e 

pela prestação de serviço, com as oficinas de marcenaria, encadernação e tipografia” 

(SANTANA, 2006).  

Em 1908 em Porto Alegre é criada a Thonart que passou a fabricar a cadeira de 

balanço Thonet, criada na França do século XVII por Michael Thonet, e, segundo Millt 

Teperman (MOVELEIRO, 1991, p. 12), o “único luxo” consumido pela emergente classe 

média brasileira, que, até então, não tendo acesso a móveis finos, contentava -se com 

móveis “simples e rústicos”. 

 Durante a Primeira Guerra Mundial (1914 - 18) a indústria e o comércio de 

móveis brasileiros começam a dar seus primeiros passos, motivados principalmente 

pela proibição das importações, ganhando notoriedade às pioneiras Riccó Móveis (São 

Paulo) e Casa Gelli (Rio de Janeiro), que foram seguidas por Móveis Renascença, 

Paschoal Bianco, Teperman, Móveis Bérgamo, Móveis Pastore S.A., Casa Pelkeman, o 

Lar Elegante, Famá & Lisante, entre outras. (MOVELEIRO, 1991, p. 08 - 11). 

 Nas décadas de 30 e 40 do século XX, ao lado das lojas referidas, às quais 

podemos acrescentar a Loja Laffer e a Casa e Jardim, que vendiam exclusivamente 

móveis, surgem os grandes Magazines como Mappin, A Casa Alemã, Galeria Paulista, 

Clipper, Mesbla e Sears (Ibid) que comercializavam também objetos e complementos 

de decoração como cortinas e colchas. 

Com a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), as importações foram novamente 

proibidas, o que deu grande impulso às fábricas e produtos brasileiros como os 

colchões de mola industrializados (os colchões de espuma só chegariam nos anos 60) 
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produzidos pela Drago e Probel e móveis de aço para escritório, produzidos pela Fiel e 

Securit (ibid). 

Dentro da busca uma “identidade nacional” no setor moveleiro46, inicia -se assim 

na década de 40, a fabricação dos primeiros móveis de desenho original no país e que 

teve como pioneiros nomes como Lasar Segall, John Graz, Joaquim Tenreiro, Lina Bo 

Bardi, Sérgio Rodrigues e Oscar Niemeyer, muitos dos quais continuariam a trabalhar 

nas décadas seguintes, produzindo belas peças, ao lado das de Carlos Mota e Geraldo 

de Barros, designers que trabalharam no nosso período de estudo (Figuras 77 a 81). 

 

 

            

Fig. 77. Easy chair. Oscar Niemeyer, 1977.  Couro e madeira.       Fig. 78. Michel Arnoult, 1976. 

 

                                    

Fig. 79, 80, 81. Sérgio Rodrigues, 75 / Jorge Zalszupim e Arnolt Wolfer, 72 / Sandro Magnelli, 79. 

 

 

Neste breve relato sobre o início do design nacional de móveis, cabe ainda 

referência a José Zanine Caldas, baiano radicado no Rio de Janeiro, que, fundador da 

                                            
46 Sobre a história do móvel moderno no Brasil ver Móvel Moderno no Brasil de Maria Cecília Loschiavo 
dos Santos (1995) e Publicação Moveleiro, volumes 1 e 2 (1990 e 1991). 
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Móveis Z, trabalhou magistralmente com a madeira, sendo “um dos primeiros a usar o 

design nos móveis populares” (MOVELEIRO, 1990, p. 41) e a apresentar grandes 

inovações em seus projetos: além de desmontáveis, “a maioria de suas peças era 

parafusada, as forrações de lona eram pregadas com tachinha, não havia costura e o 

sistema de mola era simples, pregado ao quadro de madeira” (ibid, p. 42). 

Os móveis “de design” aqui referidos eram vendidos em grandes lojas e 

magazines e em Salvador, os móveis de Zanine foram expostos na Loja Ralf (Figura 

82), única que, desde a década de 50 (Anexo IV), como veremos mais adiante, 

aventurava – se em trabalhar com móveis modernos.  

 

 

Fig. 82. Catálogo das Lojas Ralf, década de 70. 

     

Com a ideologia progressista instaurada com o regime militar de 1964, assim 

como em outros setores, a indústria moveleira do Brasil ganha impulso, atingindo uma 

escala de produção massiva na década de 70, possibilitada pelo desenvolvimento de 

maquinários, principalmente na categoria institucional (escritórios, lugares públicos, 

bibliotecas, auditórios, museus e hospitais) (SANTOS, 1995, p. 155) e pela estratégia 

de criação de “famílias” ou “linhas” de móveis (Figuras 83 a 85) que podiam ser 

reagrupados de formas distintas, a depender do espaço onde seriam utilizadas, o que 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

95 

contribuiu com a velocidade de fabricação e conseqüente abastecimento do mercado, 

formado por uma classe média emergente a que já nos referimos. 

 

   

Figuras 83 e 84. Móveis da Indústria Cavilha, 1969. 

 

 

Figura 85. Móveis de uma mesma “família” da Cavilha, 1969. 

 

Concebidos de forma a diminuir os custos diretos, os móveis fabricados na 

década de 70 utilizavam um processo seletivo de materiais e eliminavam formas que 

implicassem operações complexas e mão de obra especializada (EWERTON, 1969, p. 

26), fatos que justificariam a maior utilização de linhas retas, no lugar daquelas 

orgânicas, assim como o emprego de novos matérias de confecção. 

Assim, a madeira maciça (canela, imbuia, jacarandá, marfim, perobinha e mais 

tarde a cerejeira e o mogno) empregada até a década de 50, tanto na confecção de 

móveis como em pisos (tacos, parquets e tabuados), rodapés, lambris e forros, será 

substituída, na produção em larga escala, pelo compensado (fabricado pela Duratex 

desde 1951) e depois o aglomerado (utilizado já em 1955 pelos Móveis Vogue). 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

96 

Usados mais na confecção de móveis, divisórias e revestimentos de parede do 

que em pisos e forros, devido a sua baixa resistência a choque e a água esses 

materiais eram pintados, laqueados ou revestidos por laminado melamínico, também 

denominado “laminado plástico” ou simplesmente “fórmica”47, que na década de 70 

apareciam em cores fortes como vermelho, amarelo e azul, nas cozinhas (Figuras 86 a 

88) e banheiros e imitando a madeira ou simplesmente brancos nos demais espaços 

das residências (Figuras 89 e 90). 

 

 

         

Fig. 86. Cozinha da Cooking, 1970.                     Fig. 87. Cozinha Ralf, 1970. 

 

 

Fig. 88. Cozinha Kitchens, 1970. 

                                            
47 A pioneira na fabricação de laminados no país foi a Formiplac (1954), seguida da Perstop, Formiline e 
Fórmica, essa última, passando a denominar de maneira genérica aquele material. 
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Fig. 89.Móveis laqueados, 1970.         Fig. 90. Revestimento de parede Duraplac. 1969. 

 

 

Os móveis em compensado ou aglomerado eram mais baratos e de fácil 

execução industrial, o que possibilitou a sua rápida expansão no mercado, apesar da 

sua aceitação48, tanto nos aspectos de durabilidade quanto estéticos49, ser maior ou 

menor a depender do poder aquisitivo e apego às tradições do público consumidor, 

mesma observação que pode ser feita na análise de outro material, também largamente 

empregado na década de 70, o plástico50. 

Aparecendo sob as mais diversas formas e usos - filmes, laminados, folhas, 

filamentos, peças ocas (garrafas e tambores), brinquedos, caixas, baldes, peças de 

engenharia, delicados transistores dos satélites, órgãos artificiais, roupas de fios 

plásticos, casas, barcos, flores e frutas artificiais, carros e móveis - a presença do 

plástico na decoração das classes média e alta na década de 70 limitou - se às 

residências dos mais jovens ou “modernos” (Figura 91) e aos utensílios de cozinha e 

brinquedos infantis (Figuras 92 e 94). 

                                            
48 Os móveis de aglomerado e compensado revestidos por laminados plásticos, ganharão status na 
década de 80, no lastro da crise econômica e de consciência ecológica, passando a revestir as estantes, 
armários e bares em salas de estar mesmo das classes mais abastadas. 
49

 A tecnologia dos anos 70 só permitia a utilização do laminado plástico em superfícies planas, o que 
definiu a estética do mobiliário onde seria aplicado, sempre em linhas retas. O sistema de encurvamento 
de laminados só surgiria no final da década de 80. 
50 Muitos materiais sintéticos eram obtidos através da indústria petroquímica e entre estes o plástico (do 
grego “plastikos”  = “adequado à moldagem”) denominação que  na linguagem corrente, é usada para 
designar um grande e variado grupo de materiais. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

98 

E o que era sinônimo de “modernidade” na década de 60 passará 

gradativamente a denotar “mau gosto”, restringindo - se cada vez mais o uso do plástico 

na decoração, às camadas populares da sociedade, principalmente quando presente 

em objetos decorativos como flores e frutas (figura 93) e em pisos vinílicos, a exemplo 

do Vulcapiso. (Figura 95).  

 

 

 

Fig. 91. Estante empilhável em plástico, da L´Atelier, 1970. 

 

. 

       

Figuras 92 e 93. Variedade de produtos plásticos na década de 60. 
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Figura 94: “A casa moderna já não dispensa os produtos da petroquímica e desde cedo as crianças se 
habituam a vê - los ao seu redor e a usá - los sempre”. 1972. 

 
 
 
 
 
 

                                  

Figura 95. Piso vinílico Decorflex. 1983. 
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Esse percurso de desvalorização não aconteceu, entretanto, com o acrílico, que, 

surgido como alternativa ao vidro e ao cristal, foi utilizado em grande escala na década 

de 70 na confecção de móveis, objetos (Figura 96 e 99) e obras de arte (Figura 98), 

permanecendo até hoje com grande aceitação entre as camadas mais altas da 

sociedade (Figura 97). 

 

                

Figuras 96 e 97. Acrílico, 1973 e 2002.                       Figura 98. Forma Espacil de Cléber Machado, 1973. 

 

 

Figura 99. Publicidade da Brasneon S.A., revendida em Salvador. 1973. 
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Podemos citar ainda, como outro material sintético encontrado no período de 

estudo, o fiberglass ou fibra de vidro, utilizado na confecção de telefones públicos, 

quiosques, displays, pranchas de surf, carrocerias de carros e em móveis, como a mesa 

e cadeira Tulipa de Aero Sarinen que, criadas na década de 40 nos Estados Unidos 

foram muito utilizadas em ambientações modernas nas décadas de 60 (Figura 100) e 

70, permanecendo ainda hoje como opção decorativa (Figura 101), juntamente com 

outros móveis do chamado “Design Histórico”.51 

 

             

Figuras 100 e 101. Grupo Pedestal, formado por mesa e cadeira Tulipa, de Eero Saarinen (EUA, 1941), 
em dois momentos, dezembro 1969 e fevereiro de 2006. 

 

 

 Mas esses móveis de formas orgânicas ou biomórficas, confeccionados seja em 

fibra de vidro, couro ou em tecido sintético, preenchidos com espuma ou isopor (Figura 

102), foram comercializados em menor escala do que os de linhas retas, tanto por 

questões técnico - industriais já mencionadas, como também por denotarem uma 

modernidade e despojamento que não estavam presentes na maioria dos lares 

brasileiros e soteropolitanos na década de 70, como poderemos constatar mais adiante. 

                                            
51 Móveis de “Design Histórico” são aqueles criados no início do século XX, principalmente por 
integrantes da Escola Alemã BAUHAUS (1919 -1933) e que se tornaram em ícones do bom desenho a 
exemplo da cadeira Wassily (Marcel Breuer, 1925), banco e poltrona Barcelona (Mies van der Rohe, 
1929), a linha Diamante de Harry Bertoia (1952) e a chaise longue  de Le Corbusier (1927).. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

102 

 Mesma justificativa encontramos para a não utilização maciça no Brasil e em 

Salvador do grande ícone mundial do design de móveis da década de 70 (MASEY, 

1991; BAHIANA, 2006) o “Puff Sacco” (Figura 103), que foi preterido em relação aos 

almofadões de tecido colocados no chão em ambientes mais informais (Figura 134). 

Concebido em 1968 por Piero Gatti, Cesare Paolini e Francesco Teodoro, o Puff 

Sacco, preenchido por minúsculas bolas de poliestireno expandido (CASA CLÀUDIA, 

1998, p. 46) foi fabricado em couro sintético em várias cores, como branco, preto, 

marrom, rosa fúcsia e ocre e ao contrário de outro ícone da decoração 70, a luminária 

de pé com cúpula redonda de alumínio da Dominicci (Figuras 104, 105 e 107), 

apareceu em poucas ambientações nas revistas de decoração do período (Figura 106). 

Assim, como outros exemplares do design histórico, o Puff Sacco assumiu no 

Brasil na década de 70 e nas que se seguiram, o caráter de objeto de arte, 

reassumindo, apenas muito recentemente, a sua função original de móvel. (Figura 108). 

E essa opção pelo uso de determinado móvel, complemento ou material em 

detrimento de outros, conhecida atualmente como tendência, era divulgada de forma 

maciça nos periódicos nacionais e estrangeiros, influenciando, em maior ou menor 

escala, a decoração residencial soteropolitana, como passaremos a analisar na próxima 

seção.  

 

 

             

Figuras 102 e 103. Coleção Gavina da Forma, 1969. / Puff Sacco, 1968. 
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Figuras. 104 e 105. Luminária com cúpula em alumínio em diferentes ambientações. França, 1970. 

           

Fig. 106. Ambientação cenográfica, Brasil, 1974.         107. Luminária em alumínio. Brasil, 2005. 

 

Fig. 108. Apartamento no bairro da Vitória. Projeto David Bastos. Salvador, 2002. 
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4.2.2. A DECORAÇÃO NAS REVISTAS ESPECIALIZADAS 

 

 

No Brasil da década de 70, havia algumas revistas dirigidas especificamente ao 

tratamento do tema da Decoração como Casa & Decoração e Casa & Jardim e outras 

surgidas como suplementos ou desdobramentos de revistas femininas, como Desfile 

Decoração e Casaviva Desfile (da revista Desfile), Figurino - artes domésticas (da 

revista Figurino) e Decoração Cláudia e Casa Cláudia (da revista Cláudia), essa última 

ganhou espaço e permanece até hoje em circulação. 

    Os temas mais “relevantes” ou relacionados ao espaço construído eram tratados 

em revistas ligadas a Arquitetura e Engenharia, como Módulo, Dirigente Construtor e 

Projeto, onde encontrávamos reportagens especiais sobre Arquitetura de Interiores. 

   Além das Revistas de Decoração e de Arquitetura, os jornais do período 

reservavam também espaços para o tema em Cadernos Suplementares, que, sem 

análises mais aprofundadas, contavam com artigos enviados por correspondentes 

estrangeiros e informações do tipo “faça - você - mesmo”, idéia levada ao extremo pela 

loja Tok & Stok52, que vendia móveis de bom desenho (Figura 109) para pronta - 

entrega a preços acessíveis a classe média. 

 

 

Figura 109. Móveis da Casaredo, revendidos na Tok & Stok, 1983. 

                                            
52 Criada em 1978, em São Paulo, e com dezenas de lojas espalhadas pelo Brasil, a Tok & Stok só se 
instalou em Salvador quase de vinte anos depois (2004), fato justificado, talvez, pelo mercado local ter 
sido ocupado pela Ambiente Móveis com estratégia de venda muito semelhante, ou seja, móveis e 
objetos de decoração fabricados em série, em estilo contemporâneo, de “fácil” montagem e com preços 
acessíveis. 
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    Salvador não tinha um mercado editorial na nossa área de estudo e quando a 

cidade era objeto de reportagens em revistas especializadas (ou não), era retratada nos 

seus aspectos turísticos e / ou folclóricos, tendo ressaltado seu patrimônio colonial e 

barroco (Figuras 110 e 111) ou mesmo o seu processo de modernização. 

 Muito raramente eram expostos os interiores soteropolitanos e quando isso 

acontecia, eram privilegiados geralmente as residências e ateliês de artistas baianos 

consagrados nacionalmente como Jorge Amado e Carlos Bastos, dentre outros, como 

veremos na próxima seção. 

 Dessa forma, a abordagem da decoração em Salvador era reservada aos 

Cadernos Suplementares dos jornais, que circulavam aos domingos, a exemplo da 

“Feminina” do Jornal da Bahia (1972) e da “A Página Feminina” (1975) e “Mulher” 

(1979), ambos do jornal A Tarde (Figuras 112 e 113). 

 

                                 

        Figuras 110 e 111. Revista 4 Rodas, dez. 69./ Revista Casa & Jardim. Jan. 74. 

 

    

Figuras 112 e 113. Página Feminina e Mulher. Suplementos de Domingo de A Tarde, 1975 e 1979. 
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 Diante dessa realidade editorial, restava aos soteropolitanos de maior poder 

aquisitivo, observar in loco, nas lojas especializadas do sudeste do Brasil as tendências 

de decoração e aos demais interessados no tema, buscar inspiração nas revistas 

nacionais e estrangeiras, notadamente americanas, francesas e italianas, que 

apresentavam propostas de decoração, que passaremos a descrever de forma 

esquemática.  

 

REVESTIMENTO DE PAREDE: Podemos dizer que o uso do carpete (Figura 114) e do 

papel de parede (Figura 115 e 117) foi característico da decoração da década de 70 em 

todo o mundo. Usados desde a década anterior, além das tintas PVA e epóxi, 

permaneceram como revestimentos de parede, os lambris de madeira (Figura 116), as 

cerâmicas, pastilhas esmaltadas (geralmente em fachadas), azulejos, lisos ou 

decorados com motivos florais, mais ou menos estilizados (Figuras 118 a 120) e os 

laminados plásticos. A partir de meados da década e em menor proporção, 

encontramos também em publicações nacionais as paredes revestidas de tecido 

(algodão, camurça), placas de cortiça ou laca chinesa, chapas de aço escovado, fibras 

naturais (sisal, palha coreana) e espelhos oxidados.  

 

      

Fig. 114. Carpete em piso e parede, França, década de 70. 
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Fig. 115. Papel de parede, Brasil. 1976.                    Fig. 116. Lambris de madeira. Brasil, 1972. 

 

 

 

Figura 117. Papel de parede e carpete. França, década de 70. 
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Fig. 118 a 120. Cerâmicas e azulejos Incepa, Brilho Cerâmica e Keralux, Brasil, 1974, 1970 e 1972. 

 

 

REVESTIMENTO DE TETO: Observamos que na maioria das propostas de decoração 

residencial no período de estudo o teto recebia apenas tinta lavável (PVA), geralmente 

em branco ou cores claras e em alguns casos, lambris de madeira nos corredores. Em 

raros exemplos encontramos forros de madeira (Figura 121), usados na maioria das 

vezes em instalações comerciais e escritórios, e muito raramente, em ambientes mais 

rústicos, forros em fibras naturais (Figura 122). 

 

               

Figuras 121 e 122. Forro em madeira e em esteira de palha e ripas de bambu. Brasil, 1970 e 1977. 
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REVESTIMENTO DE MÓVEIS: Quando confeccionados em madeira maciça, os móveis 

recebiam apenas cera ou verniz e quando feitos em compensado ou aglomerado eram 

pintados com tinta esmalte ou ainda revestidos com laminados plásticos nas cores 

amarelo, azul, verde e vermelho, associadas entre si ou ao branco, mais utilizado em 

todos os espaços e principalmente nos quartos (Figuras 123 e 124). Mais para o final 

da década, com a divulgação de uma moda inspirada na China, muitos móveis, 

principalmente os das salas de estar, foram revestidos de laca nas cores, preto e vinho. 

Encontramos ainda na decoração da década de 70, principalmente nas revistas 

estrangeiras, o carpete e o tapete de fio longo recobrindo móveis confeccionados em 

alvenaria (Figura 130).  

 

 

          

       Fig. 123.  Móvel laqueado. Brasil, 1970.               Fig. 124. Móveis em laminado plástico. Brasil, 1972. 

 

 

REVESTIMENTO DE PISO: Mais do que em paredes e móveis, o carpete foi 

largamente empregado nos pisos na decoração da década de 70. Além deste, 

encontramos como revestimento de piso a madeira, presente em tacos e tabuados e 

parquets (Figura 125), o mármore (Figura 126), a cerâmica (Figura 127) e em menor 

proporção, as pedras naturais e pisos vinílicos, esses últimos mais utilizados nos 

Estados Unidos. 
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Figuras 125, 126 e 127. Brasil: parquet, 1976; mármore, 1975; cerâmica decorada, 1974. 

 

 

MÓVEIS: Como vimos anteriormente, a década de 70 pode ser caracterizada como 

aquela em que se utilizou em larga escala os móveis em linhas retas, modulados 

desmontáveis e componíveis, principalmente em armários (até o teto) e estantes, 

possibilitando a adaptação aos novos espaços residenciais, confeccionados em 

compensado e / ou aglomerado, laqueados ou revestidos em laminado plástico, 

principalmente em cozinhas e banheiros. Nos quartos encontramos camas com colchão 

sobre estrado, simplificadas, de linhas retas, mais baixas ou ao nível do chão e muitas 

sem cabeceira (Figuras 128 e 129) e em ambientes mais modernos, móveis tapeçados 

(Figura 130). Nas salas de estar observamos uma maior diversidades de formas e 

materiais: além das estantes moduladas em diversos (Figuras 91 e 131), conjuntos de 

sofás e poltronas em madeira escura com estofados em couro ou tecido em diversas 

padronagens (Figura 132), poltronas em formas orgânicas (Figura 133) e cadeiras de 

design arrojado, em fibra de vidro, plástico ou acrílico, principalmente na França e 

Estados Unidos. Encontramos ainda na decoração da década de 70, almofadões e 

antiguidades “repaginadas” nas ambientações mais despojadas ou criativas (Figura 

134), móveis de “design histórico”, a que já nos referimos, além de réplicas 

simplificadas, como no caso daqueles confeccionados em Salvador na Correia Ribeiro, 

como veremos mais adiante. Eram utilizados também móveis em estrutura metálica 

tubular na decoração americana e na segunda metade da década no Brasil, móveis 

confeccionados em fibras naturais como vime, junco e cana - da – índia. 
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                     Figura. 128. EUA, 1970.                          Figuras 129 e 130. Brasil 1977 e 1976 

 

             

Fig. 131 Paris, 1970.                       Fig. 132 Brasil, 1974.                     Fig. 133.Nova York, 1970. 

 

 

Figura 134.  Decoração com almofadões e antiguidades repaginadas. Brasil 1974. 
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ILUMINAÇÃO: Além da luminária de pé com cúpula de alumínio, até hoje no mercado, 

fabricada pela Dominicci e a que já nos referimos (Figuras 104 – 107), tínhamos como 

equipamentos de iluminação os spots, luminárias de pé e de teto e abajures, 

geralmente em formas arredondadas, confeccionadas em aço escovado, vidro, acrílico, 

transparente ou em várias cores (Figuras 135 e 136). Permaneciam ainda em uso, 

naqueles ambientes mais tradicionais os lustres de cristal e abajures com cúpula em 

tecido. 

 

 

           

         Fig. 135.Brasil, 1973.                             Fig. 136.  França, 1970. 

 

 

LOUÇAS E METAIS: Uma das características da decoração dos anos 70 foi o uso de 

louças sanitárias coloridas nas cores rosa, azul, amarelo ou ocre (Figura 140) e ao lado 

do vaso e da pia, geralmente de coluna, a presença do bidê, equipamento que 

desapareceria na década seguinte sendo substituído pela ducha higiênica. Nas 

cozinhas, bancadas em mármore branco e em menor freqüência em inox e nas áreas 

de serviço, tanques em louça branca. Em todos esses espaços, torneiras e duchas em 

metal cromado (Figuras 137 e 138) e excepcionalmente, em acrílico.(Figura 139) 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

113 

                 

Fig.137. Itália, 1971.                                            Fig. 138 e 139. Brasil, 1975 e 1976. 

 

 

Fig.140.  Pia com coluna em esmalte colorido e metais sanitários cromados. Brasil, 1977. 

 

 

ELETRO - ELETRÔNICOS: Como vimos no capítulo anterior, na década de 70 a classe 

média brasileira passa a ter acesso a bens de consumo diversificados. Além do 

automóvel, da geladeira, liquidificador, ferro de passar e ar - condicionado (Figura 141), 

dentre outros, o grande objeto de desejo de toda a população era a televisão, colorida 
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no Brasil a partir de 1972, que aparecendo nas salas de estar das residências no início 

da década em um único aparelho de grandes dimensões (Figura 142), vai 

gradativamente reduzindo de tamanho e passando a ocupar também os quartos. Além 

da TV, o som vai também reduzir de tamanho, passando da “vitrola estereofônica”, 

verdadeiro “móvel” da década anterior, para o “toca - discos automático” e em 1979, 

para uma grande referência do período, o “três em um”. O telefone também era símbolo 

de status e colocado na sala de estar, o único aparelho, geralmente de “disco” (Figura 

143) podia ter as mais diversas formas e cores (vermelho, verde, bege), acompanhando 

o estilo da decoração. (VEJA 30 ANOS, 1998, p. 120 – 125). 

 

 

Figuras 141 a 143. Brasil: Ar – condicionado (1971), TV e telefone (1972). 

 

 

COMPLEMENTOS: Ao contrário de móveis e revestimentos de piso, na decoração são 

os chamados “complementos” que mais facilmente se adaptam as novas tendências 

seja pelo menor custo, seja por não demandarem obras demoradas. Dentre estes 

encontramos na década de 70 as persianas verticais e cortinas, com ou sem bandol, 

em diversos tecidos (veludo, tergal de poliéster, bambu) e modelos (rolô, varão e painel) 

(Figuras 144 e 146). Os tapetes eram de fio longo, lisos ou decorados (Figura 145), 

sobrepostos ao piso ou ao próprio carpete, a que já nos referimos. Nas paredes das 
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casas mais abastadas eram utilizados quadros tradicionais com molduras de madeira e 

nas da maioria da classe média eram vistos pôsteres, principalmente em ambientações 

modernas e em quartos dos jovens (Figuras 241 e 242), e também reproduções53 em 

sanduíche de vidro e moldura de alumínio (Figura 232). As almofadas em diversos 

tecidos e padronagens eram usadas sobre os sofás e nos ambientes mais informais, os 

“almofadões”, de influência oriental, eram colocados diretamente no chão, 

transformando - se assim num móvel (Figura 144). A decoração era complementada 

ainda com plantas e dentre estas a árvore - da - felicidade e a samambaia, essa última, 

“sobrevivente” da década anterior (CULTIVE..., 1998, p 164 – 166). 

 

 

 

Fig. 144. Cortina rolô em bambu, plantas e almofadões no chão. Brasil, 1973. 

                                            
53 Algumas publicações da década de 70 como a Revista Manchete (Suplemento Grandes Pintores do 
Brasil – Coleção Manchete, números 1172, 1173, 1179 e 1181) e Casa & Decoração (n. 28, abr. 1977) 
davam como “brindes” reproduções de telas famosas que eram colocadas nas paredes das residências 
soteropolitanas, o que, entre outras questões, comprometia o mercado de arte soteropolitana.  
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Fig. 145 e 146. Brasil: Tapete Tabacow, “para piso e parede”, 1977 e cortina PanAmericana, 1979. 
 

 

INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS: As distintas atividades realizadas dentro de uma 

mesma área, conseqüências das “multi - funções” dos cômodos a que já nos referimos, 

podiam ser delimitadas pela colocação de divisórias, biombos e pela disposição dos 

móveis, que em certos casos criavam “ilhas” (Figura 147), também obtidas por 

desníveis no piso.(Figuras 148).   

 

         
                          Fig. 147. Quarto com “Ilha” criada com móveis modulados, Brasil, 1973. 
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Fig. 148.  “Ilha” de estar obtida com desníveis, revestidos de carpete branco cru e paredes em feltro 

verde, Brasil, 1971. 

 

CORES: Como podemos observar nas ilustrações apresentadas até aqui, além da 

pluralidade de materiais e formas, a década de 70 foi também marcada pelo uso de 

muitas cores presentes em eletrodomésticos, laminados plásticos, papéis de parede, 

tapetes, azulejos e louças sanitárias, dentre outros elementos decorativos.Além das 

cores saturadas utilizadas isoladamente ou conjugadas com o branco, a exemplo do 

amarelo e do “verde maçã” (figura 131) e do lilás (Figura 147), encontramos na 

decoração dos anos 70 o "rosa indiano”, casando com o violeta (Figura 114), o 

vermelho associado ao azul (Figura 117) e laranja com o marrom (Figura 124 e 145). 

          

 

Além de tudo que já mencionamos, a análise das capas de revistas de 

Decoração e Arquitetura nacionais e estrangeiras, especificamente dos Estados 

Unidos, França e Itália - países que ditavam moda na década de 70 - confirma a 

existência de uma pluralidade de estilos na decoração na década de 70 e a diversidade 

do público a ser atingido.  

  Podemos citar como exemplo dessa afirmação a Revista Maison Française, que 

numa mesma edição de 1970, apresentava na capa uma ambientação moderna (Figura 
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149), expressa em móveis de linhas retas na sala com estante branca e parede 

amarela, spot e luminárias em alumínio e uso da cadeira Barcelona e mesa Tulipa, e na 

contracapa (Figura 150) uma ambientação tradicional, expressa no quarto com camas 

com cabeceira em madeira escura, quadros com moldura e abajur sobre criado mudo. 

Mesma observação pode ser feita ao analisarmos revistas nacionais, onde a 

pluralidade de estilos aparece num mesmo ano em revistas distintas (Figuras 151 e 

152) e até em uma mesma publicação (Figuras 153 e 154). 

 

        

Figuras 149 e 150. Revista Maison Française, 1970, capa e contracapa. 

        

Figuras 151 e 152. Publicações Brasileiras, Dezembro 1969. 
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Figuras 153 e 154. Casa Cláudia, capa e contracapa. Agosto de 1973. 

 

 

 

             Assim ao lado das novas tendências (Figuras 155 a 159), encontramos também 

nos periódicos especializados, a manutenção das referências ao passado e mesmo à 

mistura entre o moderno e o tradicional (Figuras 160 a 162), o que, ao lado de tudo 

relatado até aqui, nos leva a afirmar que a decoração na década de 70 adotou um estilo 

que poderíamos caracterizar como “plural”: 

 

 

O começo dos anos 70 marca a emergência de um pluralismo que invadiu as 
artes plásticas, a arquitetura e o design. Ninguém poderia ousar supor que se 
podia julgar a qualidade de uma obra fundamentando - se em um único sistema 
de valor. A prosperidade do mercado de decoração e o interesse crescente do 
grande público pela ambientação de interiores tinham popularizado a noção de 
design. Na Europa como na América, o enriquecimento de uma certa burguesia 
deslancha o retorno ao tradicionalismo e um interesse pelos estilos antigos. À 
audácia inovadora dos anos 60 sucedeu um período de réplica e 
conservadorismo. Mas, com efeito, o modernismo não estava ainda totalmente 
morto e certas correntes dos anos 70 e 80 se inscreviam nessa linha. Assim, o 
estilo ‘Hight Tech’ celebrava uma estética da produção industrial. (MASSEY, 
1996, p. 189) (tradução nossa) (grifo nosso). 
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Figuras 155 a 158. “Diversidade de tendências para a próxima década”, dezembro 1968. 

 

 

Figura 159. Tendências para década de 70, dez. 1968. 

 

.  

       

Fig. 160. Excesso de informação: cores, madeira torneada e azulejo decorado. /Fig. 161. Papel de 
parede e colcha floridas e móveis antigos. /Fig. 162. Divisória colonial: “Para uma divisão em grande 
estilo colonial não economize: faça com madeira torneada”. Brasil. 1970, 1976 e 1970. 
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