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ABSTRACT 
 
The analysis of the uses and functions of public open spaces has became necessary in Salvador (Brazil) 
because these spaces are very important to qualify urban environment in consideration of their social, 
leisure and touristc activities. This work analyses the open space of  “Terreiro de Jesus” (Jesus Plaza) in 
the historic district of Salvador. This public space is one of the most ancient plazas of the City and has a 
large landscape value. Its historic and touristic characteristics sustain the plaza like a place for meeting 
and a lot of people like inhabitants and foreigner visitors uses this open space. Using a postoccupancy 
evaluation methodology, environment quality and ambient conditions had been identified and the open 
place utilization was investigated to emphasize the physical and functional aspects and the uses that 
valorize the place like a very used place. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
Os espaço públicos abertos desempenham nas cidades relevantes papéis funcionais, ambientais, sociais e 
culturais, devendo ser vistos como sítios paisagísticos que contribuem com a qualificação do ambiente 
urbano. Nos centros históricos, em particular, praças antigas acumulam importantes características de 
referencial da paisagem modificada com o passar do tempo. Sua consolidação pelo uso continuado pode 
demonstrar o quão adequado ou adaptável é o espaço para se sustentar, mesmo mediante a evolução das 
funções e atividades nos espaços abertos e a dinâmica da transformação do entorno urbano com a 
evolução da cidade.  
 

A investigação sobre como as áreas públicas funcionam para atender a qualidade necessária aos usuários 
torna-se relevante, diante da crescente degradação do ambiente que caracteriza as paisagens das cidades, 
hoje em dia. As avaliações das áreas públicas podem mostrar como as mesmas contribuem com a 
qualidade do seu entorno imediato e com o ambiente urbano como um todo. Para estudar essas áreas 
públicas, a Avaliação Pós-Ocupação (APO) pode ser usada como método para diagnosticar e avaliar 
ambientes construídos, sendo muito útil para auxiliar em projetos de reforma e construção de ambientes 
com qualidade satisfatória para o usuário.    
 



Em Salvador, existem poucos estudos sobre a qualificação formal e funcional em relação aos espaços 
abertos, sendo importante levantar dados sobre a qualidade desses espaços e sua influência no contexto 
urbano e paisagem  em que se inserem. No caso da cidade, levando em conta o seu potencial turístico, 
Salvador possui muitos espaços abertos que necessitam ser reavaliados e/ou analisados para uma adequada 
qualificação ambiental e paisagística, o que pode ser conseguido através de uma APO.  
 

Neste trabalho, optou-se por analisar  o espaço do Terreiro de Jesus, uma das praças mais antiga da cidade, 
localizada no Centro Histórico, por suas características particulares que a consolidam como um espaço 
muito freqüentado tanto pela população residente como por visitantes da cidade. A principal característica 
deste espaço está na sua centralidade e no seu caráter social com a função de agregar pessoas, dada a 
diversidade de usos nela observados.    
 

Através de uma breve investigação histórica e de uma revisão conceitual sobre praças, o Terreiro de Jesus 
teve o seu espaço analisado através da aplicação de algumas técnicas de APO com o objetivo de levantar 
dados sobre os seus aspectos físico-funcionais sobre os usos atuais observados. A investigação histórica 
ajudou a levantar as antigas vocações do espaço para compará-las com a sua atual utilização. A revisão 
conceitual serviu para amparar teoricamente as análises do espaço. Por fim, as técnicas de APO utilizadas 
serviram para verificar como o espaço está respondendo ambientalmente e como as pessoas fazem uso 
dessa área pública de tanto valor cultural para a Cidade de Salvador. 
 
 
2. UMA CONCEITUAÇÃO PARA O TERREIRO DE JESUS 
 
Tradicionalmente a praça é o local de encontro com funções de lazer (ligadas ao conceito de tempo livre) 
e/ou atividades comunitárias (ligadas aos acontecimentos da vida da cidade, sejam de caráter político, 
econômico, cultural e outros). Dentro de um conceito abrangente, AFONSO (2000) considera a praça 
como o lugar público que pode ser um largo ou uma rua, aonde as pessoas se vêm umas as outras, 
transitam, descansam, recreiam ou simplesmente permanecem.  
 

No Brasil, no período Colonial, os largos das Igrejas eram os mais importantes espaços públicos e tinham 
atividades de cunho ritual relativo aos eventos litúrgicos. Porém, o uso desses espaços era muito pobre, no 
dia a dia. As áreas comuns eram pouco definidas abrangendo largos, terreiros, ruas estreitas e becos. 
Segundo MARX (1988, p.8), "O alinhamento entre o chão de todos e o privado demorou a ser bem 
estabelecido, e os pontos focais eram quase que somente adros de igrejas e ruas privilegiadas por onde 
passavam procissões". O tratamento dado aos espaços era muito simples e quase não havia calçamento, 
inexistiam traços de vegetação no espaço urbano central e os elementos que decoravam as áreas públicas 
resumiam-se a chafarizes e cruzeiros. 
 

Segundo FERREIRA (1986), o termo “Terreiro” significa: espaço de terra largo e plano; praça, largo 
dentro da povoação; nas religiões afro-brasileiras é um local sagrado, ao ar livre ou em recinto fechado, 
onde se realizam cerimônias e cultos; dentre outros significados. Mas, afinal, o Terreiro de Jesus é uma 
praça ou um largo? Os espaços secos, que caracterizam as piazze ou plazas da Europa, no Brasil, são 
chamados de largos, pátios ou terreiros e o termo praça, segundo CUNHA (2002), está normalmente 
associado a espaços ajardinados ou não, com a disposição de algum mobiliário urbano. A praça colonial - 
até então largo, terreiro e rocio – era o espaço de interação de todos que compunham a sociedade colonial 
e onde a população manifestava sua territorialidade, os fiéis demonstravam sua fé, os poderosos o seu 
poder, e os pobres a sua pobreza. Ao sofrerem influência dos jardins ingleses, tornaram-se praças 
ajardinadas com bancos, coretos e caminhos bucólicos para passeio das famílias (ROBBA & MACEDO; 
2002).  
 



ROBBA (2001) diz que as transformações urbanas do final do séc. XIX fizeram mesclar a tradição do 
largo colonial à tradição do jardim urbano, fazendo surgir a praça ajardinada. Com o seguido avanço da 
urbanização, foi incorporado o lazer ativo às funções da praça tradicional, que passou a abrigar espaços e 
equipamentos para o desporto e a recreação infantil. O mesmo autor atribui ao movimento modernista 
iniciado na segunda década do séc. XX a nova configuração da praça brasileira, então concebida com um 
traçado não mais estruturado por aléias e caminhos para o passeio, mas “composto de espaços articulados 
e entrelaçados que, ao mesmo tempo, conduziam os passantes e abrigavam as diversas atividades de lazer” 
(ROBBA, 2001, p.3). Ele observa que novas mudanças surgem com a praça contemporânea para adaptar-
se à nova dinâmica da cidade, chamando atenção para a volta da atividade comercial na praça e da 
utilização de grandes pisos desobstruídos destinados à passagem de transeuntes, configurando um retorno 
à praça seca. Foi o que aconteceu com o Terreiro de Jesus. 
 

Sendo assim, o “Terreiro” é largo e o “Terreiro” é praça. Verificando a placa de sinalização existente, 
hoje, na área, lê-se “Largo Terreiro de Jesus”, termo correto devido ao fato histórico de ter sido o local um 
largo colonial em frente à igreja. Mas também não seria falso dizer que é “Praça Terreiro de Jesus”, por 
ser este um espaço ajardinado, com mobiliário urbano e com características de lugar de congregação da 
comunidade. 
 
 
3. UMA BREVE HISTÓRIA DO TERREIRO DE JESUS 
 
O Terreiro de Jesus é um espaço de terra largo e plano, composto pela área em frente às construções 
ocupadas pelos jesuítas da Companhia de Jesus que foram implantadas, em Salvador, em 1550. “De 
Jesus” porque neste local havia o Colégio dos Meninos de Jesus que, em 1556 recebeu o simples nome: 
Colégio de Jesus, segundo LEAL (1998). Com isso, aquele que era o “Terreiro da Casa da Companhia de 
Jesus” ou ainda “Terreiro dos Meninos de Jesus”, passou a ser o apenas “Terreiro de Jesus”. 
 

Rodeado de edifícios públicos e religiosos, no Terreiro realizavam-se atividades de interesse comum: 
reuniões, procissões, comércio, recreação, festas a cavalo, touradas. Quem freqüentava o espaço eram 
jornalistas, jornaleiros, cantores, tocadores de violão, escravos, religiosos, fiéis, comerciantes, artesãos, 
branco-senhores, administradores civis e militares (LEITE, 1938). O Terreiro não possuía arborização e a 
limpeza era precária, mas possuía palanque e arquibancadas em dias de touradas e cavalhadas. 
 

Com a política de centralização comercial e administrativa, do século XVII, a urbanização da cidade se 
caracterizou pela monumentalidade dos edifícios públicos. Muitas irmandades religiosas surgiram, nesta 
época, e com elas a construção de muitos conventos e igrejas. A partir deste período, surgiu uma maior 
preocupação com as questões de calçamento e conservação da cidade. As praças, incluindo a do Terreiro 
de Jesus, passaram por grandes modificações (LEAL, 1998). A população da cidade cresceu e mais 
pessoas freqüentavam o Terreiro, inclusive oficiais mecânicos, militares, comerciantes, administradores, 
senhores ricos, escravos e religiosos. 
 

Após a expulsão dos jesuítas em 1759, a igreja do colégio dos jesuítas passou a ser Catedral Basílica e, em 
1781, assume a feição como é conhecida, hoje. O Terreiro se tornou uma das primeiras feiras livres da 
cidade, onde se comprava de tudo: roupas, tecidos, calçados e gêneros alimentícios. 
 

A cidade de Salvador crescia, após lutas pela Independência da Bahia, no início do séc. XIX. O Terreiro 
de Jesus pertencia à Freguesia da Sé, centro administrativo, legislativo, judiciário e religioso da Província, 
onde residia a elite da cidade. Em meados do século XIX, a área passou por um processo de mudança 
social, deixando de ser uma freguesia de elite para abrigar uma população empobrecida. A área era 



ocupada por escravos de ganho, pedreiros, sapateiros, marceneiros, carpinteiros, funileiros, saveiristas, 
calafates, negociantes, prostitutas. Nesta época, o abastecimento de água era deficiente, por isso, em 1856, 
foi levantado um chafariz no centro do Terreiro, beneficiando a população. Ao redor dele concentravam-
se negros aguadeiros e o terreiro passou a abrigar lavadeiras também.  
 

No período do Segundo Império, tempo de Pedro II, após o casamento da Princesa Isabel com o Conde 
D’Eu, o Terreiro foi batizado com seu nome em sua homenagem. Após a proclamação da República, 
passou a se chamar Praça 15 de Novembro. Mas, para o povo, sempre será “Terreiro de Jesus” ou só 
“Terreiro”. Quando os transportes de bonde se desenvolveram na Bahia, no início do séc. XX, o Terreiro 
de Jesus fazia parte dos roteiros e percursos principais. Até a década de 30, a praça foi um lugar pitoresco, 
arborizado, com vários bancos ao redor do chafariz, coreto, canteiros, cercado por grades. Entre os 
freqüentadores do lugar, estavam os negociantes do comércio local e suas famílias e os estudantes da 
Faculdade de Medicina, que, na época, funcionava ao lado do Terreiro (LEAL, 2002). Segundo o mesmo 
autor, após o alargamento da Rua Carlos Gomes, as prostitutas que aí freqüentavam passaram a transitar 
pelo Terreiro, o que fez as famílias se afastarem da praça. O Terreiro deixou de ser o ponto em que as 
moças e famílias podiam passear, havendo incompatibilidade entre os moradores novos e antigos. 
 

Quando os bondes foram substituídos pelos ônibus, o espaço para manobras e estacionamento desses 
novos veículos na Praça da Sé tornou-se insuficiente e o Terreiro passou a ser terminal auxiliar. Em 1949, 
foi encomendado um projeto para o Terreiro do paisagista Burle Marx como parte das comemorações do 
quarto centenário de fundação da Cidade de Salvador, porém ele não foi executado por completo. 
 

O processo de degradação da área do terreiro se acelerava, até que, no final da década de sessenta do séc. 
XX,  começou o trabalho de reabilitação urbana da área do conjunto urbano do Pelourinho. O turismo 
persistia e as atividades desenvolvidas na praça eram o comércio ambulante de artesanato voltado para o 
turismo, fotógrafos profissionais e engraxates com ponto fixo, além de atividades culturais como rodas de 
capoeira e shows de música e dança. Em 1985, o Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO, tombou 
áreas do Centro Histórico de Salvador como bem cultural da humanidade.  
 

No início da década de 90, começaram as intervenções sobre a área, que se dividiram em etapas, estando a 
restauração do Terreiro na quarta etapa. A partir dos incentivos e melhorias físicas e estruturais, 
começaram a se instalar no Centro Histórico, restaurantes, bares, galerias de arte, lojas de artesanato,  
ateliês de artistas plásticos, antiquários, bancos, joalheria, museus, agências de viagem. Como as 
transformações ocorridas foram dirigidas essencialmente ao Turismo, o Terreiro passou a ser atrelado aos 
roteiros turísticos e assumiu a condição de “Praça da Feira” ou “Praça do Mercado” do Centro Histórico. 
 

Hoje, o Terreiro é freqüentado por inúmeros personagens da cultura baiana, além de transeuntes comuns e 
visitantes de todo Brasil e do mundo. É uma praça cheia de atividades e merece ser avaliada quanto aos 
aspectos qualitativos que possui como espaço social. Assim, foi escolhida por ser uma das praças mais 
tradicionais de Salvador, para servir de objeto de estudo e aplicação prática de uma metodologia de APO, 
a fim de levantar dados sobre sua condição e qualidade como espaço urbano. 
 
 
4. METODOLOGIA  APO UTILIZADA 

A avaliação pós-ocupação é uma metodologia, segundo ORNSTEIN & ROMERO (1992), cujo objetivo é 
diagnosticar aspectos positivos e negativos do ambiente em uso, a partir de avaliações de fatores técnicos, 
funcionais, econômicos, estéticos e comportamentais. Com tais avaliações, pode-se definir recomendações 
que minimizem ou corrijam problemas detectados no ambiente em questão. A APO pode ser 
especialmente importante para áreas públicas urbanas, onde a dinâmica das transformações trata de 



influenciar os usos correntes e a reestruturação desses espaços se torna necessária. CUNHA (2002) afirma 
que os métodos e técnicas de Avaliação Pós-ocupação (APO) provam ser muito eficientes na análise dos 
espaços abertos para a identificação dos fatores que contribuem com a qualidade satisfatória do ambiente, 
em especial porque levam em conta o comportamento do usuário e a verificação da forma de apropriação 
do espaço. 
 

Como se observa na própria bibliografia sobre o assunto, alguns métodos e técnicas em APO são mais 
afeitos aos casos de ambientes de espaços abertos. Basicamente foram usados dois métodos no estudo de 
caso aqui comentado: o método da observação direta e método do levantamento físico. A observação 
direta consiste de uma avaliação visual do ambiente e como funciona um dado espaço. REIS &LAY 
(1994) destacam o caráter direto e dinâmico do método de observação como vantagem, porque se baseia 
nos acontecimentos reais de um espaço. Os dados obtidos a partir de observações geram subsídios para a 
avaliação de elementos de desempenho técnico, funcional e comportamental. O objetivo das observações é 
obter dados sobre as atividades das pessoas (o que fazem e como fazem), regularidades de comportamento 
(freqüências de uso os espaços), bem como as restrições ou oportunidades de uso proporcionadas pelo 
projeto. 
 

As observações foram classificadas em dois tipos: as de traços físicos e as de comportamento. Nas 
primeiras foram pesquisados vestígios deixados por atividades e comportamentos, buscando as respostas 
às condições físicas impostas pelo projeto. Procurou-se, a partir desses dados, verificar os sucessos e 
problemas da área pública, bem como avaliar como esta está atingindo as necessidades dos usuários. Entre 
os traços observados, procurou-se anotar alterações feitas no ambiente pelos usuários, no caso, adaptações 
em mobiliários ou equipamentos a fim de aumentar a resposta ambiental; traços do subproduto do uso 
como desgaste dos materiais, traços de demarcação de território ou uso de símbolos no ambiente e 
mensagens públicas.  
 

A busca dos traços físicos foi sistematizada, estabelecendo-se dias da semana (úteis ou feriados) e horários 
específicos. Procurou-se  investigar os traços físicos em paralelo com a observação comportamental para 
otimizar o tempo da pesquisa. As observações de comportamento possibilitam verificar se o ambiente 
interfere nos comportamentos e nas atividades dos usuários e como o espaço sustenta essas atividades. 
SANOFF (1991) observa quatro questões básicas para sistematizar as observações, destacando o que é 
preciso saber: 
 

- Sobre as pessoas - sexo, idade, localização e quantidade de pessoas no ambiente e quando ou não 
estão agrupadas. 

- Sobre as atividades - definições, interações físicas entre as pessoas e um desempenho ambiental, curso 
das ações. 

- Sobre o lugar - papéis devem definir os lugares onde a atividade ou grupo de atividades deve ocorrer. 

- Sobre o tempo - os lugares devem ser observados em intervalos de tempo específicos, cuja duração 
dependerá como as atividades decorram no ambiente. 

 

As técnicas de registro utilizadas, tanto nas observações de comportamento como nas observações dos 
traços físicos da área pública, foram: anotações em caderneta, fotografias e gráficos de comportamento 
sobre croquis. Foram desenhadas plantas baixas localizando os principais cenários focais, ou seja, as áreas 
na praça onde se destacaram atividades ou comportamentos recorrentes e típicos do local analisado. Os 
períodos de observação tiveram um ciclo geral de seis meses, onde foi investigado o comportamento no 
terreiro, durante algumas semanas de observação, em dias úteis e de descanso, onde se procurou anotar as 
atividades mais relevantes no período da manhã, tarde e/ou noite. 



Já o levantamento físico é um método que investiga e avalia o ambiente construído por meio de medições 
ou contagens, utilizando-se ou não aparelhos, segundo REIS & LAY (1994). A análise dos dados do 
levantamento físico permite verificar se o ambiente cumpre o papel para o qual foi concebido, de acordo 
com a mesma autora. Para este trabalho, o levantamento físico foi feito basicamente para verificar alguns 
aspectos referentes à presença, tipo e quantidade de mobiliário e utilitários e aspectos qualitativos 
ambientais relativos ao conforto do usuário. A localização de bancos, a sua arrumação e a insolação de 
trechos das áreas públicas também foram levadas em conta para discutir o conforto do espaço. Neste 
estudo de caso, só foram considerados no levantamento físico os aspectos ligados à conservação do lugar, 
que são características qualitativas e não são medidas. 
 

 
5. DESCRIÇÃO FÍSICA DA PRAÇA 
 
O Terreiro de Jesus conservou sua forma original retangular. Está situado no Centro Histórico de 
Salvador, rodeado por casarões antigos de dois a três pavimentos adaptados principalmente para o 
comércio e turismo. Existem bares, lojas de souveniers, o Centro de Estudos Afro-Orientais, funerária, 
joalheria e três edificações religiosas – A Catedral Basílica, a Igreja de São Domingos e a de São Pedro 
dos Clérigos. A Figura n°1 mostra o aspecto geral do terreiro no Centro Histórico, mostrando vários 
ângulos do mesmo e as principais edificações ao seu redor, dando uma idéia da organização do seu 
entorno, na atualidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – O Terreiro de Jesus sob vários ângulos – fotos realizadas em 2003 
 

 



A tabela que segue, mostra um resumo do levantamento do mobiliário e elementos de composição do 
espaço do Terreiro, mostrando que, apesar de grande, a área não contém muitos elementos: 
 

Mobiliário urbano e 
outros elementos de 

composição do espaço Quantidade. Descrição 
Bancos 0 Por falta destes, utilizam assentos móveis e os canteiros 

Telefone Público 11 10 do tipo padrão em cabine azul, 1 tipo “coco verde” (em resina) 
Brinquedos 0 A praça não é apropriada para uso infantil 

Cestas de lixo 5 tipo padrão em material plástico azul - penduradas em mastros 

Placas de sinalização 3 
Duas indicando pontos  de carga e descarga, uma indicando o 

ponto de táxi (permitidas 12 vagas) 
Sanitários Públicos 0 Em dias de festas são instalados sanitários químicos 

Monumentos 1 Chafariz em metal com estátuas, rodeado por gradil 

Outros x 
Caixa de energia elétrica em concreto e palco itinerante para os 

dias de festas no terreiro 

Comércio Variável 
Barracas em metal e lona branca e bancas móveis (também 
montadas apenas em dias de especiais ou comemorativos) 

 

Tabela 1- Composição do Terreiro de Jesus 
 

O piso do Terreiro é em pedra portuguesa branca e preta prensadas com areia, com diagramações distintas 
e arremate em paralelepípedos. O desenho do piso derivou do antigo projeto de Burle Marx, em 1950, 
porém o projeto não foi executado na íntegra. Já existe uma intenção de re-implantar o projeto do 
paisagista, mas é necessária muita cautela, pois o uso do Terreiro foi modificado dos anos 50 até os dias 
atuais. A Superintendência de Parques e Jardins (SPJ) como órgão da Prefeitura, iniciou, no ano 2000, o 
trabalho de resgate do projeto antigo com o plantio de cinco mudas de palmeiras imperiais de 
aproximadamente, cinco metros de altura. Posteriormente, serão plantadas cinco mudas de chuva-de-ouro, 
acácias  (árvores de grande porte) e mais cinco de pau-brasil, conforme as características originais do 
projeto, cuja complementação será feita com a colocação de bancos em volta das árvores e algumas 
correções no piso em pedra portuguesa. 
 

Na região do chafariz, o piso e degraus são em mármore branco. Há algumas rampas de acesso para 
deficiente físico ao redor da praça. Durante o período de investigação, observou-se que houve reposição 
de pedras em alguns pontos, porém de forma descuidada, pois utilizaram peças de outra dimensão e tipo 
diferente. Além disso, as pedras novas foram fixadas com cimento, descaracterizando o piso. Uma das 
causas da degradação do piso é a colocação e retirada constante de mesas de som, barracas e elementos 
que são presos no chão, em dias que a praça serve de palco para shows e apresentações.  
 

Atualmente, o Terreiro possui vegetação restrita: são três árvores frondosas e três palmeiras do tipo 
Imperial, com canteiros em cimento pintados de branco, muito degradados e que funcionam como bancos 
improvisados pelos usuários, sendo muito desconfortáveis. Não há área gramada na praça. A figura n°2 
oferece uma visão de toda a composição paisagística atual da praça, mostrando os elementos de 
composição, entre eles, as árvores que restaram na praça. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Vegetação atual do Terreiro de Jesus 
 

 

6. LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES E USUÁRIOS DA PRAÇA  
 
A praça é utilizada como circulação de pedestres em direção às ruas do Centro Histórico, lazer ativo , 
passivo e comércio informal. As atividades desenvolvidas dividiram-se em passivas e ativas. Foram 
observas as atividades passivas como contemplar a praça e entorno, desenhar, tirar fotos, ler, conversar, 
jogar dominó, jogar cartas, esperar freguês, fiscalizar o local, circular. Entre as atividades ativas e/ou 
comerciais verificadas, destacam-se: vender picolé, sorvete, pipoca, doces, água de coco, frutas, chapéus, 
colares, cds “pirata”, berimbau, salgados, cafezinho, água, fitas do Senhor do Bonfim, bijuterias, acarajé, 
engraxar sapatos, ser modelo de foto (mulheres fantasiadas de baiana), trançar cabelos, dançar, cantar e 
jogar capoeira.  
 

O tráfego de veículos não é muito intenso, circulam carros, motos e caminhões de carga para os bares 
pelas ruas de paralelepípedos. Não é permitido o estacionamento de carros ao redor da praça, a não ser os 
táxis que ali fazem ponto. Os ônibus não trafegam na praça como antigamente, sendo os seus trajetos 
remanejados e transferidos para outros locais. Apesar de se conter o tráfego pesado de veículos (devido a 
obras, carga e descarga), ele acontece e provoca problemas na pavimentação. Ônibus de turismo, por 
exemplo, não circulam no local, ficando estacionados na Baixa dos Sapateiros, uma área mais afastada do 
terreiro. Caminhões de lixo obedecem a certa tolerância de carga e também existe um carro especial do 
Corpo de Bombeiros para facilitar manobras e devido ao seu peso. 
 

Foram identificados os seguintes tipos de usuários no Terreiro de Jesus: turistas brasileiros e estrangeiros 
(em grupo, em dupla, ou sozinhos), guias de turismo com turistas, visitantes nativos (em grupo, em dupla, 
ou sozinhos), vendedores ambulantes, policiais, meninos de rua, mendigos, capoeiristas, “hippies”, 
prostitutas, taxistas, funcionários da limpeza e manutenção da praça e do chafariz, operários de palco (em 
dias de shows), operários de obras próximas (circulando com material de construção), pedestres (desde 
crianças a adolescentes indo para escola ou a passeio, até adolescentes e adultos indo para o trabalho ou a 
passeio e idosos acompanhados ou sozinhos a trabalho ou a passeio). A maioria dos usuários é da faixa 
etária adulta, sem distinção de sexo. 
 

Foi observado o comportamento dos usuários em três estações do ano (verão, outono e inverno) e em 
variadas épocas (carnaval, baixa e alta estação de turismo, dias úteis normais e feriados de fim de 

 



semana), em dias e horários diversos, mas dando especial enfoque aos de maior movimentação na praça. 
Em dias normais, entre 8:30h e 9:30h da manhã, é o horário de chegada da população ao trabalho e à 
escola. O período das 12:30h às 14:30h constitui-se da saída para o almoço e chegada do trabalho e escola, 
no turno da tarde. Das 17:30h às 18:30h, configura-se a saída do trabalho e da escola, como também o 
início do movimento para atividades de lazer e “happy hour” em barzinhos do Pelourinho. Todos esses 
horários observados são normalmente os mais movimentados do lugar. A Figura n° 3 mostra o Terreiro 
em um dia comum e a Figura n°4 mostra o movimento em um dia dentro do período de festas de carnaval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Um dia normal no Terreiro de Jesus – foto realizada em 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Um dia de Carnaval no Terreiro – foto realizada em 2003 

 



Aos sábados, acontecem muitos passeios turísticos e de lazer. O Terreiro fica mais movimentado nos 
horários de visitação das igrejas e missas, em dias de feriado, e, em dias comemorativos, é mais 
movimentado no horário próximo ao evento que acontece na praça. Nas terças-feiras, após as 18:30h, 
acontece a tradicional Terça da Benção. A Figura n°5 mostra uma tarde de sábado em período de alta 
estação turística, mostrando como a praça se transforma com barracas de artesanato e quitutes típicos. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Tarde de sábado em período turístico – foto realizada em 2003 

 
7. AS OBSERVAÇÕES DE COMPORTAMENTO E O LEVANTAMENTO FÍSICO 
 
Para auxiliar as análises, foram confeccionadas plantas baixas do espaço para registrar os vários cenários 
focais de comportamento e de atividades identificadas na praça. Os cenários focais expressam os usos 
mais freqüentes identificados durante o período da pesquisa. A partir desse estudo, o Terreiro foi dividido 
em sete zonas de atividade e permanência dos freqüentadores da praça (vide Figura n° 6).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Cenários focais do Terreiro 
 

 



Notou-se que a zona 1, mais próxima à Catedral e à saída da Praça da Sé, funciona como uma porta de 
entrada ao Terreiro. Nela a circulação é intensa e quase não se fixam ambulantes nem outros tipos de 
freqüentadores usuais da praça. A não ser em dias especiais de festa ou nos sábados dos turistas, a zona 1 
se enche de barracas, destoando da sua atividade em dias comuns.  
 

Na zona 2, acontecem rodas de capoeira, venda de berimbaus, instalação de barracas para fazer tranças no 
cabelo, ponto do engraxate. Na zona 3, é maior a permanência dos usuários, devido à sombra da árvore e 
devido ao chafariz, onde os usuários improvisam assentos. Muitos ambulantes ficam embaixo da árvore e 
alguns fizeram desse local o seu ponto fixo. A zona 4 é mais utilizada para exposição de objetos no chão 
pelos vendedores de artesanato. A aparelhagem de som, em dias eventos, é colocada na zona 5, assim 
como palcos para apresentações. A zona 6 é quase que exclusiva para a permanência dos taxistas, que 
esperam os clientes, conversando ou jogando dominó e cartas em mesa e banco improvisados. Na periferia 
do Terreiro, em dias comemorativos, nas feiras de exposições e aos sábados (em alta estação turística), são 
instaladas barracas padronizadas para artesanato, venda de bebidas, salgados, além de mesas e cadeiras de 
plástico. 
 

De um modo geral, notou-se que os usuários fixos e que permanecem por mais tempo na praça são os 
comerciantes informais e prestadores de serviços como taxistas e os próprios funcionários da prefeitura 
que cuidam da manutenção do espaço. Os demais usuários são pessoas de passagem como transeuntes e 
turistas. Estes últimos se deparam mais com as características do lugar e costumam ficar por uns instantes. 
A falta de bancos não favorece a permanência, durante os dias normais. No entanto, em dias de festas e 
comemorações, o comportamento na praça se modifica, havendo permanência do usuário, mesmo sem 
elementos físicos para tal no espaço. É que, neste caso, os elementos incentivadores da permanência são 
de natureza abstrata e não traduzidas por mobiliários e outros itens físicos. É música, é o show, é a 
vontade de estar na multidão que move o povo para praça. Quando muito, as barracas de artesanato e 
comidas típicas como elementos de composição concretos podem fazer o papel estimulador e de atração  
de usuários, nesses dias especiais. 
  

Com relação ao levantamento físico e à identificação de aspectos de conforto ambiental, o piso do terreiro 
(em pedra portuguesa) está degradado em várias áreas e há formação constante de poças. Grande parte 
disso, deve-se aos serviços de manutenção de redes de infra-estruturas de água, esgoto, iluminação e 
telefonia, todos subterrâneos e localizados na praça, que necessitam de aberturas para realizar as inspeções 
e obras de recuperação. Todos esses elementos são muito necessários ao Terreiro, mas as constantes obras 
danificaram o piso e não aconteceu uma adequada reconstituição do mesmo . Além disso, em dias de show 
ou de festas,  a colocação e retirada intensas de equipamentos, aparelhos de som, palcos, barracas, stands, 
que são fincados no chão, também ajudam a danificar mais ainda o piso. 
 

Outro problema identificado é relativo a deficiência de drenagem e aos desníveis no piso da praça. Em 
períodos de chuva, as poças acontecem devido ao desnível na pavimentação, como também decorrem das 
lavagens aleatórias dos táxis, da fonte do chafariz e outros.  
 
O terreiro é um local muito ensolarado e, nas tardes de verão, o lugar pode ser desconfortável e 
desestimulante para a permanência. Os usuários fixos buscam sombra nas poucas árvores do local, bem 
como a sombra projetada da catedral sobre a praça, em determinadas horas do dia. O local mais fresco da 
praça se constitui das imediações do chafariz e das árvores frondosas existentes. Em Salvador, mesmo no 
inverno, as temperaturas não são baixas, havendo certo desconforto térmico na praça, em virtude da 
ausência de previsão no projeto de lugares sombreados e expostos ao sol dotado de mobiliário adequado. 
 
 
 



8. PRIMEIRAS SUGESTÕES PARA SUBSIDIAR PROJETOS E INTERVENÇÕES FUTURAS 
 
Analisando os usos do Terreiro,  pode-se levar em consideração para futuros projetos que: 
 
- O Terreiro é um espaço multifuncional e mutante pois se adapta à época e aos usos atuais. 
 
- Seu mobiliário urbano e vegetação não devem bloquear essa flexibilidade. 
 
- Os bancos são necessários e devem ser previstos, pois se constatou a sua necessidade, em vistas das 

adaptações de uso feitas pelos freqüentadores usuais da praça. Porém, devem ser bem posicionados 
para não se constituírem empecilho, em dias de festa. Poderiam estar localizados na periferia do 
Terreiro, ao redor do chafariz ou ao redor das árvores, onde se constatou uma maior aglomeração de 
pessoas, como também o comportamento de improvisar bancos. 

 
- Sendo o local uma praça histórica, poderiam existir placas explicativas, em português e outras línguas,   

tratando sobre a história do Terreiro, sobre a história do chafariz e sobre o entorno urbano. 
 
- O piso está muito degradado, necessitando de reparações ou troca de pavimentação. Se optarem por 

troca, que o piso seja antiderrapante, de fácil manutenção, com aberturas para os equipamentos 
subterrâneos e que permita uma boa drenagem. A ocorrência de grandes shows nesse espaço aberto é 
prejudicial, devido às vibrações sonoras, devendo ser fiscalizado. A constante retirada e colocação de 
palcos também danificam o piso. A estrutura de palco deveria ser mais prática ou fixa e apenas para 
shows de pequeno porte. 

 
- A vegetação restrita e de grande porte se adaptaram perfeitamente ao local, mas são necessárias mais 

árvores para favorecimento de locais sombreados. 
 
- O Chafariz é um grandioso monumento e deve ter constante manutenção. 
 
- Devido à intensa circulação de pedestres, não cabe ao Terreiro o uso de gradil externo contornando a 

praça, como havia em tempos antigos.  
 
 
9. CONCLUSÕES 

 

O Terreiro de Jesus é um espaço que se adapta aos mais diversos usos sem perder sua magia e 
encantamento, ora servindo como simples circulação de pedestres, ora como espaço de dança e música ou 
manifestações sócio-culturais de diversas naturezas. Em relação ao seu passado, a praça acumula ainda 
vocações antigas como lugar de encontros e manifestações culturais. Foi consolidado como um lugar de 
festas e ainda conserva elementos de expressiva importância histórica como o chafariz.  A vocação 
turística atual faz do lugar um local de passeio, guardando ainda semelhanças com as atividades de passeio 
contemplativo do início do século XX, quando era um jardim rodeado de grades. Algumas funções e 
atividades antigas foram completamente esquecida, como a extinta função do chafariz para o 
abastecimento d’água. 
  

O espaço configurou-se como uma praça para uma maioria adulta de usuários, condizente com a sua 
condição de localização central numa área de atividades mistas da cidade, que se mesclam entre comércio, 
turismo e residência. O turismo no Centro Histórico incrementou a tomada de valorização do espaço do 
Terreiro (antes decadente), como fez aumentar o fluxo de potenciais usuários do lugar. 
 



Quanto à apropriação do espaço pelo usuário, observa-se que, em relação aos freqüentadores fixos, há 
uma tendência em demarcação de território pela preferência de determinadas áreas de permanência. A 
ausência de alguns mobiliários específicos não impede a apropriação do espaço, uma vez que se detectou a 
improvisação e adaptação de usos pelos próprios freqüentadores. 
 

Com relação aos usuários esporádicos de fins de semana ou dos dias de festas, não se identificaram 
preocupações com a ausência de mobiliário ou outros equipamentos fixos, mas tão somente a iteração com 
as manifestações de cunho artístico e cultural acontecidas. Nessas ocasiões, observa-se uma apropriação 
diferente, como se o povo fosse a própria praça, tomando conta do espaço e o espaço do povo. Não há 
limites físicos, nem desconforto ambiental, o choque de fluxos é a ordem e o que impera é a pujança.  
 

A praça constitui-se mais como uma opção de lazer ativo, em dias especiais do que de lazer passivo no seu 
cotidiano, pois é muito carente de elementos compositivos que estimulem uma adequada permanência no 
local. O espaço totalmente plano favorece o lazer ativo e o fácil deslocamento de um ponto a outro, ainda 
que esse espaço seja tomado por inúmeras barracas ou que o palco itinerante esteja armado. 
 

A praça tornou-se centro de manifestações culturais constantes e a presença de mobiliários espalhados 
pela praça poderia ser inconveniente, nestes casos. A diversidade de atividades culturais choca-se com as 
atividades rotineiras da praça que demandam um projeto mais convencional no sentido de satisfazer ou 
favorecer a permanência para descanso, conversas, jogos passivos e outras atividades contemplativas. 
Existem, porém possibilidades de compatibilizar as funções dentro do espaço, tanto pelas suas grandes 
dimensões como pela localização preferencial dos usuários que praticam as atividades passivas. O mapa 
dos cenários focais de comportamento e de atividades sugere a localização de futuros bancos e outros 
mobiliários sem que haja choques com as atividades dinâmicas nos dias festivos. 
 

Ao se pensar numa reforma ou intervenção na praça, esta deverá atender aos usos atuais, tanto passivos 
como ativos, contanto que não obstrua visual e fisicamente o sítio histórico ao redor e não interfira 
prejudicando a memória de sua própria história. Deve ser analisada a sua vocação de modo a não restringir 
a ocupação e realização de novos projetos no Terreiro de Jesus, a não ser a boa adequação e respeito ao 
local em que está inserido. 
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