
DESCRIÇÃO DE PROJETO 

 

O projeto da Sede do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP-DF), localizado 

no Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte | DF, marca o início de uma nova fase, onde a 

profissão de psicologia tem sido cada vez mais valorizada. O partido surge da vontade de 

transformar um ambiente de trabalho convencional, em um local de acolhimento e 

tranquilidade. Para findar com esse ponto de partida, algumas premissas importantes foram 

analisadas. 

A definição dos níveis de acesso dos ambientes foi a primeira premissa adotada na Zona A, 

considerando a necessidade de garantir a privacidade e individualidade imprescindíveis de 

alguns ambientes. O critério inicial foi locar as salas de acesso privado (COE, COF, presidência 

e sala de coordenação), acesso controlado (área de trabalho, arquivo, CPD, almoxarifado, salas 

de reunião e cabines) e as de acesso geral (recepção, banho, copa e terraço) de maneira 

eficiente para que as pessoas que trabalham em equipe relacionadas estejam conectadas. 

Tanto os ambientes de acesso geral e acesso controlado foram dispostos de maneira que 

tenham maior versatilidade entre si.  

A segunda premissa foi o interesse em flexibilizar os espaços. Com o zoneamento definido, a 

flexibilidade entre os ambientes de acesso geral e controlado se torna natural. A linearidade 

das vistas se dá através de brises móveis que limitam aos espaços e se ajustam de acordo com 

a necessidade dos usuários. A privacidade ou a integralidade das salas de reunião e da área 

de trabalho se tornam uma opção. Os fluxos são guiados pelas paredes curvas que delimitam 

os caminhos a serem percorridos e direcionam os usuários aos demais espaços.  

Outra premissa importante foi a preocupação com a qualidade do ambiente de trabalho, 

levando-se em consideração o acesso a luz e ventilação natural. Para alcançar esse ponto, 

foram dispostas a maior quantidade de salas nas fachadas que possuem janelas, assim como 

foi pensado o uso de transparências e brises que possibilitam a chegada de luz natural à outros 

espaços.  

Por fim a última premissa foi a criação de uma comunicação visual a partir da abstração do 

símbolo PSI (Ψ) e de uma tulipa que representa renascimento. Foram criados ladrilhos e 

sinalização personalizados que foram posicionados em pontos estratégicos do projeto.  

Selecionamos também materiais que tornam o espaço predominantemente claro, leve e 

amplo se apropriando da madeira, piso em granilite, vidro jateado e paredes revestidas em 

ripado vertical na cor branca. 

A sala multiuso, na Zona C é flexível quanto ao uso e disposição, as paredes curvas possuem a 

função presente de dissimular os shafts existentes e bolear as arestas de alguns dos 

compartimentos, sancas e tetos, além de contribuir para a acústica do ambiente. Os 

mobiliários são totalmente móveis, com mesas rebatíveis e cadeiras empilháveis.  

 

 

 

 

 

 

 


