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Devido a novas demandas, surge a necessidade de uma reforma na sede do Conselho 
Regional de Psicologia do Distrito Federal. A proposta traz novas disposições dos espaços 
internos, de forma integrada, flexível e acolhedora.   
  
CONSELHO  
Entende-se a importância do CRP/DF em três esferas: social, histórico e local. Social, pois o 
Conselho atende profissionais e a toda a sociedade do DF. A importância histórica se dá pelo 
local de sua atual sede, o último pavimento do Edifício Brasília Rádio Center, que possui uma 
rica história cultural, além de localização privilegiada dentro do Plano Piloto de Brasília.   
O conjunto é composto pela sede do CRP-DF e pelo auditório, locados em duas zonas 
distintas dispostas no mesmo pavimento.  
  
CRITÉRIOS  
A arquitetura de espaços de trabalho é cada vez mais essencial para que o ambiente esteja 
em harmonia com as propostas da autarquia, com o bem estar dos colaboradores e que 
busque promover a simplificação dos processos por meio de espaços integrados.  
Através dessa análise, alguns critérios nortearam a proposta: a concepção de um espaço de 
acolhimento para o profissional de psicologia, a assimilação em projeto dos eixos 
desenhados na cidade de Brasília, a multiplicação da disposição e função dos ambientes, a 
modulação, setorização com clareza funcional e espacial, preocupação com controle de luz e 
ventilação, estabelecimento de identidade visual entre as duas zonas do conjunto (auditório 
e sede), acessibilidade, liberdade espacial, permeabilidade visual, sensibilidade com a 
escolha das cores e texturas, exploração do espaço em sua totalidade e, por fim, o controle 
de acessos.  
  
PROPOSTA  
A área principal do CRP consta espaços que abrigam coordenações, presidência, áreas de 
apoio, salas de reuniões, área de trabalho integrada, recepção, copa e sanitários.   
Criou-se uma estrutura modular, uma solução racionalista, se contrapondo com uma fita 
curvilínea marcante, que ilumina toda a sede, independentemente de sua compartimentação. 
Consta também o uso de curvas em alguns elementos e mobiliários, remetendo ao feminino.  
O auditório cumpre função de sala multiuso, assembleia geral e plenária, com área livre 
aproximada de 100 m² e acesso controlado. Entre os ambientes de apoio estão sanitários, 
copa e cabine audiovisual. Os usuários podem ser acomodados em cadeiras e em uma 
arquibancada móvel, elaborada para flexibilização do espaço e armazenamento de móveis.  
 


