
A programação visual do Conselho Regional de Psicologia propõe 
uma identidade marcante, mas discreta, integrando-se à arquitetura 
sem chamar atenção. A fonte Gilroy foi escolhida por seu desenho 
arredondado e suave. Os desenhos dos pictogramas acompanham 
as proporções da fonte, mantendo sua proporção e elegância.

O projeto tem como objeto a reforma da sede do Conselho Regional 
de Psicologia do Distrito Federal (CRP-DF), visando não apenas a 
melhora de seu espaço para seus funcionários, como para seus 
visitantes e usuários da instituição.

A proposta toma como raiz a reflexão da relação entre psicologia 
e arquitetura como disciplinas de processos análogos. Dessa 
comparação notou-se a complexidade, circularidade e profundidade 
analítica como características intensamente presentes em ambas 
as áreas. A complexidade sendo um conjunto denso de análise e 
pesquisa de si mesmo e de como o espaço exerce sua influência na 
vida humana. A circularidade como tentativa cíclica em se encontrar 
o caminho possível, viável de ação e proposição. Imbuído dessa 
nobre intenção, a projeto pretende celebrar o necessário e nobre 
cuidado direcionado pela psicologia ao ser humano em sua mais 
essencial forma. 

Sendo assim, guiada pela ideia da arquitetura como descoberta, a 
proposta aborda o programa de necessidades de forma intencional 
e expressiva. De grande ocupação, foi organizado pensando-se 
em liberar espaço, possibilitando conexões, visadas e relações 
entre suas funções específicas. As áreas de maior controle, 
como presidência e coordenações, foram agrupadas em espaços 
reservados e visualmente fechados, sem deixar de garantir acesso 
à luz natural. Os espaços gregários, de reunião, comissão e oitivas, 
foram reunidos intencionalmente dentro de um aquário de vidro 
translúcido na parte central do espaço. Ao mesmo tempo em que 
garante privacidade visual e acústica, cria impressões do que há 
em seu interior e organiza os fluxos de acessos. Seguindo-se a 
gradação de fechamento à abertura, as áreas de trabalho integrado 
foram implantadas em direta conexão com o acesso ao terraço.

A recepção foi desenhada com cuidado em criar certa atmosfera 
de enigma para quem acessa. Uma parede em ângulo guia à 
uma grande porta escura pivotante que revela o espaço interior 
gradualmente. Uma vez dentro desse espaço, nota-se o contraste 
de cor quente e a fluidez do tratamento das paredes, indicando 
um caminho mais longo a se seguir, mas que não se mostra por 
inteiro de uma vez. Os espaços se revelam gradualmente, como um 
percurso. O atendimento tem como plano de fundo o grande aquário 
translúcido, configurando manchas e sombras em um cenário vivo a 
partir de seu uso.
A continuidade do painel em chapa metálica guia e abriga os 
diversos usos de serviço do programa de forma dissimulada e 
discreta, como banheiros e fraldário até se chegar na copa, onde 
há também acesso ao terraço. Foi feita a extensão de um deck 
do piso elevado interno para manter o nível até o piso externo e 
enfatizar maior continuidade entre interior e exterior. Possível de ser 
instalado de forma desmontável, tanto o deck quanto seu pergolado 
de cobertura não ferem a estrutura existente na parte comum do 
condomínio.

Os tetos foram tratados também de forma gradual, sendo o espaço 
mais restrito de administração e arquivo tratado com forro de gesso 
abaixo das vigas e forro de gesso entre as vigas no atendimento. 
Acima do aquário foi usada laje e instalações aparentes, revelando 
o vigamento sucessivo do espaço até final onde há o um forro de 
brises de madeira em par com o deck e pergolado externos.
O projeto luminotécnico tem como intenção criar superfícies de 
trabalho bem iluminadas, preservando luminosidade suave nas 
circulações. Uma ideia dosada de penumbra no desejo de se criar 
intimismo sem comprometer as atividades profissionais a serem 
desempenhadas.

A escolha dos acabamentos teve valor central na expressão do 
programa e essência da proposta. Materiais existentes como o 
concreto foram enfatizados para expor a realidade construtiva 
do edifício, contrastados com certo refinamento do painel 
avermelhado de chapa metálica e suavidade do vidro translúcido. 
O arredondamento das quinas anda também na mesma direção da 
intenção de demonstrar conexão e fluidez, inspirados pela ideia de 
fluxo de pensamento.

Nesse conjunto de estratégias e intenções, a proposta tem como 
cerne a configurar atmosfera acolhedora, de certo impacto e 
nobreza, garantir facilidade do entendimento de suas funções 
e entregar seu maior objetivo: abrigar, de forma digna e, talvez, 
poética, a vida humana.
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1. presidência
2. coordenação geral
3. comissão permanente de ética - coe
4. almoxarifado, arquivo e CPD
5. coordenação administrativa
6. recepção, espera e atendimento
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7. área para fotografia  
8. comissão de orientação e fiscalização - cof  
9. cabines  
10. salas de reunião, mediação, oitivas  
11. espaço de trabalho integrado  
12. fraldário 

13. banheiro PCD
14. banheiros
15. copa e DML
16. terraço
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ZONA A - Corte longitudinal
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Recepção, espera e atendimento



1. banheiro PCD
2. banheiros
3. copa

4. cabine de audiovisual
5. sala multiuso/plenária
6. terraço
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Vidro Translúcido

privacidade visual e acústica
Produz impressões e efeitos visuais

Madeira

conforto ao toque, aconchego
material natural

Chapa Metálica

refinamento, tom quente
uso versátil em painel contínuo

Cinza Escuro

usado em elementos discretos
sobriedade e base para outro

Concreto

sistema construtivo
solidez, textura
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