
O projeto para a Sede do Conselho Regional de Psicologia do DF visa satisfazer a demanda por 
um novo espaço de trabalho, que inspire a criação de um ambiente tranquilo e ao mesmo 
tempo instigante e inovador. Para a melhor apreensão e apropriação do espaço, a clara 
definição da circulação entre os ambientes, e sua consequente distribuição programática, foi 
aspecto norteador da proposta. 

Para a melhor distribuição dos fluxos e a melhor relação interespacial entre as diferentes 
áreas, a recepção tornou-se o ponto focal de onde partem corredores laterais que dão acesso 
a todos os espaços adjacentes. A configuração a partir deste núcleo central permite um 
simples zoneamento por áreas hierárquicas bem como o fácil entendimento do espaço e a 
fluidez dos percursos. Esta nítida distribuição se traduz informalmente em segurança e 
controle.  

Para maximizar a espacialidade dos ambientes, buscou-se aproveitar em sua plenitude o 
generoso pé direito existente, evitando rebaixos desnecessários e deixando as vigas aparentes 
sempre que possível, permitindo um dimensionamento mais amplo e agradável. 

Baseado em estudos centenários, o uso das cores foi outro elemento importante como 
aspecto norteador do projeto. Com o círculo cromático pré-definido, utilizou-se como 
estratégia a harmonia análoga das cores para trabalhar a tranquila ambientação do todo, 
integrando assim espaços restritos, de acesso controlado e de acesso geral. A cor primária 
escolhida foi o azul, pela sua reconhecida conotação com paz e equilíbrio. A cor da água e do 
céu também representa tranquilidade, serenidade e espiritualidade, e estimula a criatividade. 
O verde foi escolhido como cor secundária análoga, representativa de elementos naturais e 
conferindo riqueza de contraste cromático, mas garantindo a harmonia ao conjunto de cores 
com suave diversidade. Símbolo da natureza, o verde também é representativo de esperança, 
liberdade e vitalidade, associada ao crescimento, à renovação e o equilíbrio entre corpo e 
mente. Esses tons foram utilizados de forma mais evidente e visual tanto em grandes 
superfícies, tais quais piso, parede e teto, como também sutil e pontualmente lembrados em 
detalhes como a cor do desenho no mural artístico de azulejos, nos vasos de plantas 
estrategicamente distribuídos e nos assentos e nichos do mobiliário projetado. O verde 
também é introduzido de forma ampla e generosa nos terraços, criando uma área de 
descompressão com ares bucólicos, um contrapeso às exigências do trabalho. Aqui é possível 
descansar, socializar e recalibrar mirando o horizonte. Esta área é utilizada como espaço de 
convivência e para eventos quando necessário. O espaço logo à frente da sala de plenária 
(zona C) terá cobertura para proteção em eventos e mobiliário com layout flexível e removível. 
A ligação com o espaço da zona A se dá através da vegetação, criando um potencial caminho 
verde que conecta os dois ambientes. A cobertura se repete na frente da zona A e o layout 
proposto é de convivência, descontração e integração para os funcionários.  

Os materiais escolhidos são de fácil manutenção e de sólida durabilidade. Já a família de 
mobiliário desenvolvida, com design modular, dá ênfase à sinuosidade das formas, à aplicação 
de cores e texturas, e à possibilidade de repetição e recombinação de acordo com as 
necessidades, alimentando o visual criativo que busca harmonia e identidade na linguagem 
do espaço. As demais peças definidas que completam o catálogo montado foram escolhidas 
sempre com preferência pelo design moderno e nacional. Buscou-se assim criar para a Sede 
do Conselho Regional de Psicologia do DF um ambiente atraente e aconchegante de trabalho, 
uma extensão do conforto da sala de estar de casa que acomoda os usuários com igual 
acolhimento e propicia um espaço plural, inclusivo e multidisciplinar. 


