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Introdução: No segundo semestre de 2014 os alunos da disciplina de Estúdio 8 -
Edifícios Complexos ministrada pelos professores Cássio de Lucena e Natália Brito do
Curso de Arquitetura e Urbanismo do UnilesteMG desenvolveram uma série de
propostas para o Centro Desportivo do Parque da Cenibra. Localizado em Belo
Oriente, cidade mineira, no distrito de Cachoeira Escura, região pobre e que apresenta
alto índice de violência, o projeto foi pensado para atender a comunidade local,
gerando oportunidades para crianças e jovens da região, mas também para dispor de
infraestrutura para grandes eventos, competições ou apresentações destacando esse
distrito e o desenvolvendo. Objetivo: Conceitualmente o projeto desenvolvido pelas
alunas Maria Luiza e Danielle busca oferecer à comunidade uma arquitetura de
qualidade, que estimule a experimentação do espaço criando uma relação entre as
atividades do programa e o entorno. Uma arquitetura contemporânea e imponente que
se destaque na paisagem e na vida dessas pessoas. Metodologia: Os trabalhos se
iniciaram em agosto com visita ao terreno, entrevistas, diagnósticos da área de
intervenção e estudo de parâmetros técnicos e obras análogas. Ao longo do semestre os
alunos foram desenvolvendo os projetos que foram apresentados para o corpo técnico
da Cenibra e da ONG Ajudou parceira da empresa neste projeto. Ao todo, foram 13
propostas que contemplaram soluções para ginásio poliesportivo coberto, centro de
treinamento para judô, piscina semiolímpica, alojamento para atletas e centro
administrativo. Resultados: O trabalho representou uma oportunidade de propor uma
arquitetura que tenha como foco a interação com a comunidade do distrito Perpetuo
Socorro, e que evidencie a importância e força da empresa CENIBRA através de sua
responsabilidade social na área onde atua. Uma excelente experiência foi acompanhar
o desenvolvimento das propostas que foram elaboradas por outros alunos,
demonstrando que a arquitetura pode responder a mesma demanda de diversas
maneiras.
O resultado do semestre de trabalho dos futuros arquitetos foi divulgado em uma
exposição que apresentou os projetos finais propostos pelos alunos do CAU
UnilesteMG no bloco E da faculdade. Conclusão: A arquitetura no projeto do
complexo Dojô, proposta por Maria Luiza Rodrigues e Danielle Lacerda, é repleta de
possibilidades, onde todas as proposições do programa se tornam possíveis de serem
vivenciadas à escolha de seus usuários, além de propiciar liberdade para que eles
explorem o espaço e sua potencialidade.
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