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Pensar em um espaço aberto que qualifique a experiência do trabalho, estimule o diálogo e 
promova o encontro, junto a uma flexibilidade interna e possibilidade de crescimento. Esses 
são os princípios que orientam a proposta de reforma para a sede do CRP-DF visando refletir 
o caráter do conselho e assegurar uma utilização longeva do espaço. 
--- 
A sede de um conselho profissional deve responder tanto a questões operacionais de 
ocupação e funcionamento, quanto a questões simbólicas da representatividade de um 
campo de conhecimento. Transmitir valores relacionados ao campo da Psicologia – ciência 
que se debruça sobre os processos mentais humanos e os comportamentos individuais e 
coletivos – é também reconhecer as conexões que estabelecemos de modo individual e 
coletivo.  De maneira a transparecer essas questões, o projeto desenha um espaço aberto que 
acolhe e favorece as conexões humanas, estimulando os encontros e as trocas. Dessa forma, 
o diálogo entre sociedade, profissionais e conselho, se torna um campo convidativo para sua 
diversidade de expressões. Na dimensão operacional, o projeto busca atender a plena 
instalação das atividades do conselho, distribuindo os setores de forma a dar praticidade para 
as atividades cotidianas e conferindo condições de conforto ambiental para funcionários e 
visitantes. 

A lógica de organização do programa priorizou o acesso a luz natural para a maior quantidade 
de postos de trabalho. Assim, ambientes fechados, de uso esporádico ou com baixo número 
de funcionários são distribuídos junto a porção sul da sala, enquanto os ambientes com maior 
concentração de funcionários estão localizados próximos às aberturas. Uma segunda 
estratégia programática é a concentração dos ambientes com isolamento acústico de modo a 
liberar um amplo espaço aberto, contínuo e flexível. Esse espaço é cortado por um eixo de 
circulação longitudinal, centralizado à sala comercial, que conecta todas as áreas do 
programa. Com esse gesto único, pretende-se uma clareza operacional solucionando os fluxos 
de uma forma intelegível e direta. Por fim, a distribuição do programa também considerou a 
hierarquia de acesso dos ambientes da autarquia. A recepção, sala de espera e área de 
atendimento estão posicionadas contíguas ao acesso. Por meio do eixo de circulação principal, 
o visitante tem acesso claro à copa e ao terraço, em caso de eventos promovidos pelo 
conselho.  

As diretrizes formais e materiais do projeto reforçam as premissas projetuais gerais. As curvas 
nos vértices de divisórias, móveis e forro transmitem uma sensação convidativa para o espaço. 
A adoção de uma paleta de cores claras e neutras contribui para a amplitude espacial. É 
utilizado laminado de madeira clara no mobiliário e paredes das salas de reunião, distinguindo 
esses novos elementos mais soltos no espaço. Divisórias de vidro entre as salas e o corredor 
do setor restrito permitem que os espaços de trabalho afastados das janelas possam ter 
acesso parcial a iluminação natural. Quanto ao mobiliário, cria-se a estratégia de posicionar 
armários baixos junto as janelas de todas as salas e áreas de trabalho ou junto a parede oposta 
às divisórias de vidro. 

A sala multiuso da autarquia foi pensada de modo a possibilitar a multiplicidade de usos - 
assembleia, plenária e eventos – assim como fortalecer a relação com a área externa do 
terraço. A concentração dos espaços de apoio, próximo a infraestrutura hidráulica existente, 
foi pensada de modo a liberar a maior área possível para a flexibilidade de usos da sala. 


