
MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

Adequar o espaço da Sede do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP-DF) às 
necessidades de interação e sustentabilidade ambiental é o princípio geral dessa proposta de 
arquitetura. Para concretizá-lo, levamos em conta as seguintes referências de intervenção:  
1. a identidade cultural de Brasília, como civitas nacional e comunidade construída através de 
sua paisagem urbana como lugar de memória; 
2. a característica icônica do Edifício Brasília Rádio, parte relevante da história artística da 
Cidade; 
3. a afirmação do espaço profissional da psicologia, considerando a mudança de paradigmas 
referentes à polaridade espaço de trabalho x espaço de moradia, contrapondo ambientes 
acolhedores abertos, transparentes e em cores naturais à despersonalização dos escritórios 
tradicionais, muito compartimentados e de alvura, às vezes, depressiva. 
Partindo dessas diretrizes, propusemos uma arquitetura inclusiva, acessível através de portas 
de correr automáticas e ambientes projetados segundo a Norma 9050/2020 da ABNT.  
As duas zonas de intervenções previstas no Edital, A e C, se entreolham através dos vazios e 
circulações abertas, características da bela arquitetura do edifício.  
Essa integração visual foi acentuada com a adoção de uma mesma solução para os respectivos 
acessos das duas zonas: uma parede de vidro transparente com porta dupla encimada por 
logomarca e letreiro corporativo. Uma sóbria e marcante solução de entradas.  
A unidade arquitetônica entre as zonas A e C estabeleceu-se a partir de alguns elementos 
construtivos comuns à ambas:  
I. forro acústico vazado em réguas espaçadas de madeira natural, bambu processado, que 
substitui 
 o forro vedante de gesso e permitiu respiração às vigas e laje do teto, evitando a proliferação 
de micro-organismos;  
II. o revestimento e as cores das paredes, com destaque para o granito azul sodalita, uma 
referência brasileira à pedra Lápis-lazúli, cor símbolo da psicologia, aplicado em extensa 
parede à esquerda de quem entrará no salão multiuso da sede do Conselho; 
III. a composição do mobiliário, com tampos de madeira natural freijó e apoios tubulares de 
latão aparente;  
IV. luminárias de teto padronizadas (placas de LED), distribuídas em composição dinâmica de 
lâminas quadradas suspensas, abaixo do forro, dando a impressão de flutuar;  
V. painel de azulejos inspirado na obra do pintor, escultor, desenhista e artista brasileiro, 
Athos Bulcão - marca cultural brasiliense -, tendo como elemento compositivo a letra de 
origem grega Psi, signo universal da psicologia; 
VI. piso geral em granito amarelo maracujá.  
As cores e materiais naturais utilizadas em todos os arranjos espaciais darão forte conotação 
ambiental ao conjunto e servirão como estímulo psicológico à descontração e convivência.  
Aproveitamos as louças sanitárias e suas ferragens existentes, acrescentando unidades de 
mesma tipologia, quando necessário. 
Por fim, podemos concluir que essa proposta arquitetônica visou atender o compromisso 
ético profissional da psicologia com o bem estar emocional das pessoas. Buscamos evitar o 
confinamento, a opacidade e tendência à despersonalização dos ambientes burocráticos.  
Para tanto, a estratégia projetual foi construir uma identidade espacial e visual com as cores 
e texturas naturais, a transparência e iluminação solar e a integração estética do trabalho e 
lazer. Somos muito gratos por essa oportunidade de poder dar nossa contribuição para uma 
arquitetura cada vez mais compromissada com a inclusão social. 
 


