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A psicologia baseia-se na comunicação plena e clara entre paciente e profissional, não 

somente de forma verbal como também de forma visual. Para tanto, é essencial que o 

ambiente de trabalho do conselho que rege a profissão no Distrito Federal funcione de forma 

a maximizar a comunicação e o fluxo de trabalho entre os seus colaboradores, visando não 

apenas uma maior eficiência dos trabalhos ali conduzidos mas também uma saudável 

colaboração e integração entre os membros das equipes de trabalho. 

Os pontos de partida para a formulação do projeto foram a modulação das vigas 

existentes e a definição de um eixo principal, que conduz desde a extremidade interna do 

amplo espaço linear até o terraço, ao longo do qual os ambientes de trabalho foram 

distribuídos. Junto às janelas voltadas para o pátio interno do edifício, foi alocada a maior 

parte das equipes de trabalho a fim de tirar partido da iluminação natural, cuja intensidade e 

incidência é controlada com o uso de persianas rolô para o conforto dos colaboradores. Do 

outro lado, se instalaram os ambientes de permanência temporária, serviços e 

armazenamento,  bem como as salas de Comissão Permanente de Ética e Coordenação Geral, 

que se comunicam visualmente com o eixo central por divisórias transparentes em vidro. 

O eixo central se divide em três zonas. A mais interna, à esquerda da recepção, 

concentra a administração e comissões de acesso restrito, agrupados e separados por uma 

porta de vidro com controle de acesso. A zona mais próxima do terraço, à direita da recepção, 

concentra a copa-refeitório, o CPD e o salão de trabalho principal que acomoda as 12 estações 

de trabalho solicitadas com possibilidade de expansão para mais seis estações. A zona central, 

acessada pela recepção, concentra os banheiros, DML, copa de apoio, almoxarifado/arquivo, 

cabines de reunião e o hall que conduz para as duas salas maiores de reunião. Paralelo a esse 

eixo, correm os dutos de ar condicionado sob as vigas que atendem todos os ambientes da 

Zona A. 

O terraço, acessível aos colaboradores do CRP DF como também pelo público geral do 

Brasília Radio Center, é ocupado por estruturas móveis em serralheria e madeira, criando 

níveis que podem ser reposicionados e rearranjados com grande flexibilidade, sobre um piso 

de placas intertravadas apoiadas sobre o contrapiso, delimitando a sua área sem a 

necessidade de intervenções permanentes de obra no condomínio.  

Por sua vez, na Zona C foi alocado o salão multiuso para plenárias, palestras e outros 

eventos do CRP DF. Aqui, o forro de gesso também é removido para ampliar o pé-direito da 

sala e valorizar as vigas existentes através de um sistema de iluminação indireta por 

eletrocalhas que direcionam a luz para o alto e facilitam a instalação de spots direcionáveis 

para iluminação focada. Nos fundos se concentram a copa, os sanitários e uma sala técnica de 

áudio-visual, enquanto na parede oposta é proposta uma coxia para armazenamento de 

mesas de conferência dobráveis (quando o salão estiver sendo utilizado na configuração 

auditório, com todas as cadeiras em uso) ou para cadeiras empilháveis (quando o salão estiver 

na configuração plenária, em que as mesas de conferência estarão abertas e o restantes das 

cadeiras guardadas na coxia).  


