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4.6 MAQUETE E LEVANTAMENTO DO CASARÃO

 Em março, quando começaram a ser feitas as oficinas 
participativas, foi dado, também, início ao levantamento 
cadastral do Casarão. Essa decisão foi determinante, já que 
não conseguimos com nenhum órgão governamental os 
desenhos técnicos do edifício, para que prosseguíssemos com 
qualquer trabalho que atendesse, minimamente, a demanda 
apresentada à Residência: a adaptação desse prédio para fins 
de moradia. 

 Foi realizada, a partir da realização do cadastro e do 
processamento das informações levantadas, a preparação 
desses desenhos para que pudéssemos, usando uma máquina 
de corte a laser, construir uma maquete do objeto e de seu 
entorno imediato na escala 1:75. 

 A maquete foi o melhor instrumento que imaginamos 
para tratar, uma vez que pretendíamos trabalhar com questões 
relativas à materialidade do edifício, da totalidade desse 
Casarão. Foi idealizada e construída de forma que pudesse 
ser montada e desmontada, facilitando, assim, a compreensão 
minuciosa do edifício pelos moradores. Entendemos, também, 
que foi essencial, ao permitir o conhecimento da edificação 
em suas particularidades, para o desenvolvimento do presente 
projeto. 
 
 No entanto, o levantamento cadastral e a maquete não 
são instrumentos que viabilizaram apenas este trabalho, mas, 
sobretudo, um importante apoio a qualquer outra atividade 
que venha a ser desenvolvida para esse espaço. 
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MAQUETE - SUBSOLO

MAQUETE - TÉRREO MAQUETE - 1º PAVIMENTO

MAQUETE - 2º PAVIMENTO MAQUETE - COBERTURA
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MAQUETE DO CASARÃO Nº18 NA LADEIRA DA PRAÇA

5.1
POSSIBILIDADES DE PARCERIAS GOVERNAMENTAIS, 
INSTITUCIONAIS E PRIVADAS.

 O MDMT é um movimento social que, desde que ocupa esse 
Casarão, propõe atividades baseadas na abertura e, consequentemente, 
no uso desse prédio pelo restante da cidade. Nos espaços do térreo e do 
subsolo já aconteceram inúmeros cursos: de corte e costura até libras, 
além de festas, assembleias e debates. 

 No entanto, a organização dessas atividades, ao serem promovidas 
por um movimento social que lida com uma escassez de recursos muito 
grande, enfrenta uma série de difculdades para se consolidar como um 
importante instrumento de cidadania e de inserção cultural. 

 Ademais, como essa edificação histórica pertence à Prefeitura 
Municipal de Salvador, é preciso envolvê-la no sentido de encontrar uma 
saída negociada para a presente ocupação. Essa negociação poderá 
envolver, também, o Governo do Estado da Bahia, que, de alguma 
forma, está presente nesse mesmo quarteirão, com obras sendo feitas 
pela Conder. 

 Para além de uma negociação possível, envolvendo o tema da 
habitação, é fundamental que o Estado esteja presente, ao direcionar 
recursos públicos, de forma associada aos movimentos sociais na gestão 
do equipamento cultural proposto neste projeto - o Centro de Referência 
para os Movimentos Sociais de Salvador. Essa gestão, que pode ser 
feita de forma compartilhada, é uma importante oportunidade para 
a sociedade controlar e avaliar como as políticas públicas, no caso as 
da área da cultura, estão sendo implementadas e geridas pelos planos 
institucionais e representantes da sociedade civil. 

5.2
REQUISITOS COMPLEMENTARES PARA 
IMPLEMENTAÇÃO

  O projeto proposto para o Casarão é resultado do início dos 
debates sobre como esse patrimônio histórico material pode ser 
efetivamente um bem da cidade. Nesse sentido, tentou-se, ao máximo, 
reunir condições que pudessem mostrar que, sim, é possível continuar 
habitando esse prédio e, ao mesmo tempo, conciliar a moradia com o uso 
de um equipamento urbano. Portanto, esse é um primeiro passo, dado 
por um projeto construído de forma conjunta, que poderá, inclusive, 
subsidiar alguma outra solução para esse lugar. No entanto, é a inclusão 
dos desejos de quem habita e constroi esse espaço da cidade que deve 
ser comum a qualquer proposta.

 Assim, para o desenvolvimento do trabalho - em concordância 
com os responsáveis técnicos, financeiros, institucionais e da sociedade 
civil - é preciso uma equipe multidisplinar, melhor especificada mais 
à frente no trabalho, que esteja em consonância com as pessoas que 
habitam essa edificação.  

5.3
RECOMENDAÇÕES PARA O TERMO DE REFERÊNCIA

 O Termo de Referência (T.R.) ou Projeto Básico é um instrumento 
da gestão estratégica que determina como deverá acontecer uma 
contratação pública. Para que o serviço público compre com qualidade, 
é preciso que bens, serviços e obras sejam, de forma clara, muito bem 
especificados. 

 Nesse sentido, é necessário, para que seja dado andamento 
ao termo, o desenvolvimento do Projeto Básico. Assim, será possível 
sintetizar os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, dando início ao processo de licitação. Esse projeto descreverá 
o complexo de obras, materiais e serviços - elaborados a partir do projeto 
preliminar que se apresenta neste trabalho. Todos esses procedimentos 
permitirão a avaliação do custo da obra, bem como a definição de 
métodos e prazos de execução. 

 Portanto, para a definição do Termo de Referência, será preciso 
uma equipe que, atuando sempre em diálogo com os moradores, seja 
constituída por arquitetos e urbanistas, engenheiros, assistentes sociais, 
sociólogos, além de outros profissionais que se julgarem necessários. 
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6.1
PREVISÃO DOS PRAZOS POR ATIVIDADES, PRODUTOS OU ETAPAS SUBSEQUENTES PARA DESENVOLVIMENTO 
OU IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESPECÍFICO
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7.1
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO PROFISSIONAO E CUSTO DA EQUIPE 
TÉCNICA, POR HORA/SERVIÇOS

Foi estimado um prazo de 6 (seis) meses para o desenvolvimento do projeto executivo relativo ao presente trabalho.
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