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POR QUE UM BUREAU?

Bureaux de Estilo são escritórios que surgiram na França no final do ano de 1950 e são 

responsáveis por organizar sugestões de cores, matérias e formas que influenciarão o 

comportamento do consumidor e resultarão na criação do produto de moda.

Estes espaços comportam profissionais com repertório criativo e, portanto, usam de 

sua sensibilidade e imaginação para “captar instantes – exclusivos – da vida” e assim traduzi-

los em guias para criação, como diz Leão (2005, p. 65):

Esses instantes podem ser um gesto inusitado, uma atitude transgressora, um 
comportamento social que esteja sendo comum, igual entre alguns grupos de pessoas; 
um acessório em evidência, uma cor, um elemento que se sobressai de todo seu 
cenário. Algo novo, ainda não medido, nem mencionado. Ainda virgem, sem violações 
ou intervenções. Algo que possa transcender os limites da realidade (...). 

A descoberta das tendências é a principal missão do Bureau de Estilo e por isso, a partir 

dos ingredientes, formadores da “tendência de moda”, que o escritório expressará sua 

personalidade para o público no qual se direciona. 
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Influências Cores Materiais Formas Temas Tendência
de moda

Fonte: LEÃO (2005). Adaptado pela autora.
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O mercado industrial em Santa Catarina é 

reconhecido nacionalmente por sua qualidade e 

variedade na produção têxtil. Contudo, este 

segmento enfrenta, ainda hoje, o problema na 

consolidação da identidade da moda catarinense. 

Segundo Tronca (2008, p. 74):

Até pouco tempo atrás, as empresas de Santa Catarina buscavam em São Paulo 
conhecimento, técnicas inovadoras e produtos para suprir as necessidades de 
produção de suas indústrias, não levando em consideração as características 
regionais dos consumidores. Contratavam designers de moda do vestuário de outros 
estados e até mesmo do exterior, que tinham pouco ou nenhum conhecimento do 
consumidor da região.

A partir da inquietação relacionada à falta de espaços para criação, pesquisa e 

divulgação no incentivo da identidade do setor têxtil no Estado, busca-se uma solução 

arquitetônica para um Bureau de Estilo em Joinville/SC.

ÁREA DE INTERVENÇÃO - VILLA MARIA

 Construída no ano de 1913, para ser residência de Procópio Gomes de 
Oliveira e sua família. A antiga edificação, denominada como “Villa Maria”, está 
situada na avenida que hoje recebe o nome do ex-proprietário. Já o nome “Villa 
Maria” surgiu a partir da homenagem feita à sua esposa Maria Balbina Miranda de 
Oliveira
 Imponente, a residência, em linguagem eclética é um exemplar de 
implantação residencial do tipo “chácara”, ou seja, possui lote grande, 
afastamentos laterais e frontal em relação aos limites do terreno, além da presença 
de jardim. Sua singularidade estética encontra-se presente nos lambrequins de 
madeira situados nas quatro elevações, e na grande riqueza de detalhes.

Fonte: Acervo Pessoal da autora (2014).

 Entende-se por reabilitação, segundo Freitas (2012, p. 24), a ação de intervenção 

que deve respeitar sua arquitetura, tipologia e estrutura, a fim de gerar condições de 

segurança, funcionalidade e conforto. O autor afirma também que a reabilitação adaptativa 

e pouco intrusiva conduz a um resultado mais equilibrado. Para Braga (2003, p. 21), o termo 

também é designado como “(...) intervenção que busca adaptar os espaços preexistentes 

para abrigar atividades diferentes para as quais eles foram projetados ou construídos.”

 Azevedo (2003, p. 23), acrescenta que a reabilitação deve seguir alguns atributos 

mínimos para não colocar em perigo a autenticidade e integridade do monumento: a 

mínima intervenção, a flexibilidade com o menor desgaste, possibilidade de usos presentes 

e futuros; a reversibilidade, para possibilitar a adoção de novas funções quando os 

anteriores mostrarem-se ineficientes; a distinguibilidade, ao intervir na obra, deve-se fazer 

a distinção do autêntico para o novo, mas sem romper sua unidade.

 Tais premissas são estabelecidas para a elaboração do projeto de reabilitação na 

edificação selecionada, assim como, para a construção anexa proposta. Integrar o 

patrimônio material e cultural na vida contemporânea, sem negar seu caráter documental, 

contribui para o reconhecimento e preservação de valores sociais e econômicos no 

contexto da cidade.
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Fonte: VEGA PROJETOS (2013). Adaptado pela autora.

Ladrilho Hidráulico

Fonte: Acervo pessoal 
da autora (2014).
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