
Memorial Descritivo 

O projeto surge como proposta para criar um novo ambiente de trabalho e 
atendimento para o Conselho Regional de Psicologia do DF. Seu partido nasce do desejo de 
que os usuários se sintam realmente pertencentes e estimulados sensorialmente. Além disso, 
buscamos traduzir no espaço o conforto, bem estar e identidade necessários para um 
ambiente de trabalho positivo. Tratamos a arquitetura como um processo a ser desenvolvido, 
um lugar onde “cada pessoa está em contato especial com uma pequena parte do universo 
contido dentro de sua própria pele'' (F. Skinner.). 

Em todo processo, a única certeza é a transformação. Nos transformamos e 
transformamos o ambiente à nossa volta. Somos fragmentos de histórias, partes de um todo. 
Nem sempre nossa caminhada será livre de intempéries, mas podemos contar com ajuda para 
atravessar caminhos tortuosos. Pensamos no espaço com intuito de agregar leveza, empatia 
e acolhimento através da fluidez dos desenhos e da materialidade. O espaço como base dos 
processos transformadores, de um olhar para a própria história e as raízes.  

Primeiramente, as necessidades e a relação entre cada departamento e função foram 
o ponto de partida para a criação da planta. O desenho que define a planta e molda os espaços 
seguem linhas sinuosas, que remetem às curvas de Niemeyer, Athos Bulcão e Burle Marx. 
Além de tomar como referência a brasilidade e se apropriar do que é forte característica 
regional, nosso objetivo é gerar ambientes organizados, fluidos e estimulantes. A recepção, 
ambiente central, distribui a circulação através das curvas. Ela gera surpresa e, ao mesmo 
tempo, direciona os usuários. Ela esconde, à sua esquerda, os ambientes restritos. Enquanto, 
à sua direita, vai se abrindo à cada linha até o espaço de trabalho integrado e descompressão.  

Além das linhas e dos volumes, os materiais tiveram grande importância para a criação 
de um espaço de conexão e sensibilidade. Utilizamos a Taipa de pilão como reflexo de um 
processo contínuo e artesanal, como a terapia. A madeira, no piso e nas divisórias circulares, 
confere conforto e qualidade sensorial.  

Na maior parte do piso, optamos pela utilização do Granilite, que por sua vez, é 
composto por concreto e diferentes agregados, resultando em uma aparência única, natural 
e múltipla. Além disso, todos os ambientes receberam, em diferentes escalas, vegetações ou 
floreiras compostas de seixos brancos. 

Visando a distribuição da luz natural em todos os ambientes, optamos pelas divisórias 
em vidro. Contudo, apenas a sua parte superior é translúcida, onde recebe as comunicações 
visuais. Na parte inferior, optamos pelo vidro canelado para trazermos um pouco de 
privacidade e potencializarmos os percursos sensoriais. 

Ainda, além das comunicações mais sóbrias e diretas nos vidros sinuosos, criamos 
placas para os ambientes de serviços que carregam a simplicidade e a clareza necessárias para 
comunicarem e se complementarem ao espaço. Nas cabines de reuniões, aplicamos linhas 
que formam um mapa topográfico, que conecta a comunicação visual à naturalidade dos 
materiais aplicados e à fluidez do projeto.  

 


