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RESUMO 
O Claustro do Mosteiro de São Bento da Bahia enquanto lugar sagrado, que revela 
espiritualidade e preserva a memória, ambiente de uma história material e imaterial, 
rememora vestígios e os integra ao presente em uma relação dialética de compreensão. 
Este lugar é focalizado no presente artigo, a partir do ponto de vista da investigação 
histórico-arquitetônica e artística, relacionada aos conceitos de espaço e memória. O 
Claustro nobre, do silêncio ou do cemitério, desde o século XVIII, passou por diversos 
processos que mudaram sua composição espacial. Conclusivamente foi verificada a 
qualidade do claustro beneditino como lugar onde o monge circula, medita e recebe seu 
descanso eterno. Nele o tempo se anula e permanece, como campo de uma memória 
coletiva e individual, onde a vida ativa se une à vida contemplativa. 
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ABSTRACT 
The cloister of the São Bento Monastery of Bahia as a sacred place reveals spirituality and 
preserves its memory: an environment of material and immaterial history, which remembers 
traces from the past and integrates them into the present in a dialectical relationship of 
understanding. This very place is the focus of this article, an investigation from the historic, 
architectural and artistic point of view, related to the concepts of space and memory. The 
noble cloister, of the silence or the cemetery, since the eighteenth century, underwent 
several processes that changed its spatial composition. In conclusion, it was verified the 
quality of the Benedictine cloister as a place where the monk circulates, meditates and 
receives his eternal slumber. On it, time disappears and remains, as the field of a collective 
and individual memory, where the active life joins the contemplative life. 
 
KEYWORDS 
Benedictine Monastery; Cloister; Memory; Space and Memory. 

 
 
 
 



 

 
HERNÁNDEZ, Maria Herminia Olivera; SANTOS, Emyle dos Santos; SANTOS, Victor Hugo Carvalho. Arquitetura e 
arte relacionadas aos conceitos de espaço e memória no claustro do Mosteiro de São Bento da Bahia, In Encontro 
da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.4345-4358. 

4346 

Introdução 

Este estudo propõe o olhar para o claustro do Mosteiro de São Bento da 

Bahia1(Figura 1), considerando suas atribuições enquanto lugar de preservação de 

memórias tangíveis e intangíveis.  

 
        Figura 1: Vista aérea do Mosteiro de São Bento na Bahia 

Fonte: (HERNANDEZ, 2011, p.177) 

 

Nesse contexto, a arquitetura e seus demais bens integrados, servem como 

manutenção da memória tangível, materializada em seus estilos decorativos, de 

partido e tipologia arquitetônica. E ao mesmo tempo, tais elementos também 

remetem à preservação de valores intangíveis, como a forma tradicional de habitar e 

vivenciar o espaço monástico, tendo em vista que, o espaço específico do Claustro 

proporciona a manutenção de rituais e liturgias próprios do viver monástico, como 

por exemplo, a forma de experimentar a arquitetura, os caminhos percorridos e as 

ações que devem ser feitas em cada parte do Claustro. 

Ainda dentro do contexto do intangível, tal espaço permite que os monges entrem 

em um tipo de contato simbólico com as memórias dos indivíduos que já habitaram o 

mesmo ambiente no passado e hoje, após o fim de sua vida, continuam perenes no 
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Claustro, agora integrados ao espaço, uma vez que são sepultados no cemitério 

interno deste. 

Quanto à arquitetura do Claustro, as informações documentais referentes a sua 

construção são mínimas. Contudo, parte-se da hipótese de que sua configuração 

seria semelhante à de outros conventos a ele contemporâneos. Este foi objeto de 

uma série de intervenções, ocorridas durante o século XVIII, sendo demolido no 

século seguinte. O Esboço do Mosteiro da Bahia, triênio de 1890 – 1893, registra 

que:  

O claustro deste mosteiro depois da demolição de um dos seus 
lances que ameaçava desabar, ficou inutilizado. É triste que o 
Mosteiro da Bahia, cabeça da Congregação, seja o único que não 
tem um claustro; não podendo, porém, sem auxílio dos outros 
Mosteiros, empreender esta obra por ser muito dispendiosa. 
(CÓDICE 400, S.XIX, f.33). 

 

No século XX, houveram diversas tentativas voltadas para a reconstrução da 

estrutura desse ambiente, sendo realizadas algumas intervenções. Como, por 

exemplo, as que ocorreram na década de 1940, que, permanecendo inconclusas, 

não eram condizentes com a arquitetura precedente. Em 1998, o mosteiro recebeu o 

seu Claustro completamente reconstruído, sendo inseridas arcadas no pavimento 

térreo. As laterais, sul e leste (Figura 2), foram projetadas acompanhando o 

esquema de ocupação espacial das galerias existentes nos lados norte e oeste. 
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Figura 2: Vista superior do Claustro – destaque para os lados leste e sul. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/E+Mosteiro+de+São+Bento 

 

No mesmo período foi concebida e projetada a fonte, situada ao centro do Claustro, 

local onde se entrecruzam os eixos norte-sul e leste-oeste. Esses eixos constituem a 

base dos caminhos que comunicam a fonte com as galerias da quadratura claustral. 

Espaço e memória 
Ao abordar o Claustro do Mosteiro de São Bento da Bahia serão enfocados os 

conceitos de espaço e memória, utilizando-os enquanto norteadores das instâncias 

que serão discutidas no presente estudo. 

A palavra espaço2 deriva de latim spatiume seus significados mais comuns dizem 

respeito a medidas de distância, lugar vazio que pode ser ocupado, área que está no 

intervalo entre limites. Neste estudo, abordaremos o espaço sob dois desses 

aspectos definidos, enquanto, espaço-lugar e o espaço-intervalo entre coisas.  

Para Tuan (1983, p. 83) “quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se 

lugar”. Partindo desse ponto, entende-se o espaço-lugar como uma apropriação do 

espaço por via da familiaridade com este. Por outro lado, Okamoto (1997, p. 116), 

propõe que “no espaço entre as coisas é que nos movimentamos, atuamos, 

vivemos. Este espaço com significação, sua importância e o valor a ele atribuídos, 

LADO LESTE 

LADO SUL 
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conduz à ação e é nele que se realizam todas as atividades”. Propondo assim a 

importância do espaço-entre-coisas, que nos conduz a interação e experimentação 

do espaço a fim de dar-lhe significação. 

Nesse contexto a memória atua de forma direta no processo de significação do 

espaço, uma vez que esta é compreendida enquanto conjunto de funções psíquicas 

das quais o homem faz uso para resgatar informações do passado. No entanto, esta 

memória não fica restrita ao campo mental, ela encontra materialização nos objetos 

e ambientes, que servem como pontes de acesso e garantia na perpetuação desta 

memória. Portanto, “a memória contém incomensuráveis potencialidades, 

destacando-se o fato de trazer consigo a forte marca dos elementos fundadores, 

além dos elos que conformam as identidades e as relações de poder”. (DELGADO, 

2003, p.18) 

Porém, nem sempre a memória é individual, ela pode vir a ser construída e 

perpetuada enquanto memória coletiva, pois rememora um processo vivido em 

conjunto que possui significado simbólico importante para um determinado grupo. 

Segundo Damazio (2013, p.46-47) 

As memórias – de indivíduos, de grupos ou nações – são sempre 
construídas nos diversos grupos dos quais fazemos parte e com 
base em suas convenções sociais, valores e meio físico. Elas são o 
resultado da ação de rever e interpretar o passado no tempo 
presente e espelham as tensões, normas, interesses e do tempo 
presente. A memória, portanto, engloba passado, presente e futuro 
e, também, lembrança e esquecimento. 

 

Adotando tal perspectiva, o Claustro do Mosteiro de São Bento da Bahia, é um 

ambiente carregado de memórias e de conteúdo simbólico, o que cria uma 

atmosfera espacial que se situa entre o visível e o invisível, que só pode ser 

plenamente experimentada através do viver monástico. 

O espaço é considerado uma necessidade biológica de todos os animais, incluindo o 

homem, que além da necessidade de satisfação física, possui a necessidade de 

satisfação psicológica em relação aos espaços, tanto como um requisito social, 

quanto como atributo espiritual (TUAN, 1983). De maneira semelhante, Okamoto 
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(1997) propõe que, os seres humanos, embora racionais, também se apoiam em 

suas emoções, sensações e percepções ambientais a fim de guiar suas ações.  

Para Cavalcanti e Elali (2011, p. 250), o conceito de percepção ambiental, 

[...] está relacionada ao modo como as pessoas experienciam os 
aspectos ambientais presentes em seu entorno, para o que são 
importantes não apenas os aspectos físicos, mas também os 
aspectos sociais, culturais e históricos. Graças à sua função de 
interpretação e de construção de significados, a percepção ambiental 
exerce papel fundamental nos processos de apropriação e de 
identificação dos espaços ambientais. 
 

Assim, todos os autores citados, colocam os sentidos objetivos e subjetivos no 

processo de experimentação espacial, trazendo para a discussão ainda o papel das 

emoções no processo de significação do espaço. Nesse contexto, a palavra 

apropriação mencionada anteriormente não se refere necessariamente a uma ação 

de posse, mas sim a ação do indivíduo de projetar-se no local que experimenta, e, a 

partir da sua introjeção, assumir tal ambiente como lugar constituidor da sua 

identidade. Esta apropriação pode variar de intensidade segundo o grau de 

identificação. Para Cavalcanti e Elali (2011, p. 63-64), 

[...] o grau mínimo de apropriação se dá através do olhar, que torna 
as coisas conhecidas, suscitando no observador um sentimento de 
domínio e familiaridade em relação ao objeto ou lugar. A fotografia 
(como concretização da apropriação visual), a decoração (como 
expressão funcional e estética da subjetividade) e o fechamento 
topológico do espaço (como marco de proteção e referência do 
indivíduo) constituem estágios crescentes de apropriação. 

 

Através do exposto, entende-se que os espaços são dotados de atmosferas 

semânticas, que são construídas através da relação entre o indivíduo e o espaço, 

que ao penetrá-lo, e, a partir de sua percepção, constrói um sentido. O espaço 

apropriado e percebido do Claustro, sugere determinados comportamentos e ações, 

que são desempenhadas pelos monges beneditinos em sua rotina monástica, que 

auxiliam na evocação e constituição de uma memória individual e coletiva. 

Ao aplicar estes conceitos ao Claustro notamos que o movimento exercido pelos 

monges nesse ambiente possui um significado simbólico que tem por objetivo 
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resgatar elementos importantes desta memória religiosa. Na interação com o 

Claustro os monges rememoram seus princípios, a partir de diversos elementos, 

como a arquitetura, sua espacialidade, a setorização dos espaços e alguns outros 

elementos pontuais. Dentro destes, a presença dos túmulos dos monges que antes 

habitaram o espaço e fazem parte da perpetuação desta memória, é um dos 

elementos de destaque do Claustro. A localização do cemitério pode ser observada 

na figura 3. 

Segundo Le Goff (1990) a memória coletiva é constituída principalmente a partir de 

dois materiais os documentos e os monumentos, sendo que, o que irá perpetuar ao 

longo do tempo não é apenas o passado, mas sim o conjunto de decisões realizadas 

pela conservação desta memória. No caso do Claustro este processo é realizado 

pelos membros da ordem monástica, que através de sua força e dedicação, mantém 

não apenas a estrutura arquitetônica enquanto monumento, mas também cuidam da 

manutenção dos documentos que registram esta memória. 

 

 
Figura 3. Planta baixa do MSB – espaço do cemitério 
Fonte: Autores, 2017. Base: Plantas – Arquivo MSB. 

 

O Claustro 
O termo claustro vem do latim clássico do século XIII: claustra, claustrorum e no 

neutro, claustrum, local fechado. Sua origem está na antiga casa romana, 

constituindo o ambiente, chamado de pátio, para onde convergiam diversas 

dependências da casa.  
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Com o surgimento dos mosteiros, por volta do século VII, esse espaço filiado à 

tradição residencial é assumido como parte da arquitetura monástica e se converte 

em lugar fundamental para a vida das comunidades religiosas. Num primeiro 

momento, para a realização de diversas atividades e posteriormente como local de 

passagem espiritual. Conforme Amaral (2009, p.52),  

[...] escritores monásticos começaram a dar sentido espiritual a esse 
local: para alguns, ele „é uma prefiguração do céu‟ (Honorius 
Augustodunensis, 1149). Para o Heremita Honório (1095-1135), em 
sua obra Gemma Animae, o claustro, por estar próximo à igreja, 
poderia ser comparado ao Pórtico de Salomão, que ficava contiguo 
ao Templo e as árvores frutíferas de seu jardim poderiam ser 
comparadas aos livros das Escrituras. 

 

Porém, foi a Ordem de São Bento, com os cluniacenses, que o elevaram ao seu 

ápice monumental. Constitui a figura do paraíso reconstruído, onde o homem, por 

ser à imagem do Criador, se instala em seu centro, comportando-se como único 

capaz de aprender o processo, as leis e a finalidade da criação. No coração do 

edifício monástico, o Claustro surge como um ponto de equilíbrio onde o monge 

entre o fechamento e a abertura que o faz chegar às luzes, encontra [...] “a 

integração necessária numa comunidade e aquela parte não menos necessária de 

retorno a si que leva a se conhecer melhor e, por tanto, a progredir”. (DUBY, 1990, 

p.98). 

O Claustro nobre, do silêncio ou do cemitério, do mosteiro da Bahia, está localizado 

junto à igreja e, para ele, convergem, de certa forma, a portaria, o refeitório, o 

capítulo e a sacristia. Este apresenta formato quadrangular, como a cidade de Deus. 

Essa quadratura evoca ao paraíso com os quatro rios. São Bernardo falava nas 

quatro dimensões do divino, comprimento, largura, altura e também profundidade. 

Projetado sobre a cruz dos quatro pontos cardeais, ele propicia a conjunção de duas 

durações, a retilínea e a circular, nas quais o monge conduz sua vida regular (Figura 

4). 
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Figura 4. Planta baixa do MSB – orientação claustro 
Fonte: Autores, 2017. Base: Plantas – Arquivo MSB. 

 

 

Conforme os pontos cardeais, o Claustro apresenta as dimensões que podem ser 

interpretadas como virtudes monásticas: spiritus, na ala oeste (junto à igreja, oratio), 

anima na ala leste (biblioteca, lectio), corpus na ala sul (o refeitório, labora), e na ala 

norte (a portaria), vinculada ao âmbito social e ao relacionamento com o exterior. As 

virtudes monásticas acima citadas possuem ressonância direta na Regra de São 

Bento, pressupondo uma atitude/ação a ser incorporada/realizada pelos monges em 

cada um dos espaços a elas relacionados.  

Nesse sentido, na Regra de São Bento (RB, 1993) a igreja, chamada de oratório, é 

indicada como o ambiente que pertence exclusivamente ao culto divino; a biblioteca, 

lectio, coloca este lugar como o da leitura, obrigatória aos domingos, exceto para 

aqueles que forem enviados a diversos ofícios; o refeitório, labora, incentiva à 

servidão comum entre os irmãos e a obrigatoriedade no cumprimento do serviço da 

cozinha; a portaria, e assinalada como o lugar onde cada hóspede deverá ser 

recebido como o próprio Cristo, concedendo-lhe as horas que lhe são devidas, 

principalmente aos que professam a fé e aos viajantes. Deixando evidente que o 

Claustro tem um nexo transcendental com os ambientes contíguos, indo além dos 

limites do espaço que fisicamente ocupa. 
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A Figura 5, apresenta esquema no qual as virtudes monásticas estão associadas a 

imagens. Estas imagens correspondem aos desenhos que foram aplicados na forma 

de alto relevo na base da fonte, localizados na fase identificada com a orientação. 

 
Figura 5: Esquema da planta do Claustro setorizada 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Nesse ambiente de contemplação ascética, também existe, nos lados oeste e norte, 

o cemitério, onde os monges falecidos descansam seu sono eterno. As lápides mais 

antigas elaboradas em cantaria datam do século XVII. O ritual dos enterramentos 

permanece até os dias de hoje. Na maioria das campas que cobrem os túmulos são 

gravadas informações básicas acerca da identidade dos falecidos, no caso de 

religiosos mortos cuja hierarquia os colocou em posição de destaque perante suas 

comunidades, recebem campas mais elaboradas (Figura 6) e os outros irmãos 

campas mais simples. 
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Figura 6: Vista do cemitério galeria oeste. 

Fonte: (HERNANDEZ, 2011, p.175) 

 

A fonte como marco predominante ao centro do claustro (Figuras 7 e 8), se configura 

em escultura, talhada em pedra, arenito, foi concebida em consonância com seu 

entorno construído e seguindo aspectos filiados à tradição monástica e religiosidade 

cristã. A presença da água neste ambiente remete: “A fonte de ablução, onde todos 

os dias, ritualmente, de volta da lavoura, a comunidade vai lavar-se da poeira e do 

suor servil, oferece a imagem permanente de um batismo, da graça distribuída, de 

Cristo” [...]. (DUBY. 1990, p.102).   

 
Figura 7: Detalhe da fonte no Claustro do Mosteiro de São Bento na Bahia 

Fonte: (HERNANDEZ, 2011, p.175) 
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Figura 8: Fonte no Claustro, ao fundo galeria leste. 

Fonte: Autores, 2017 

 

Existe uma imbricada relação entre as características físicas presentes na fonte e o 

simbolismo a elas associado. (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Síntese dos elementos simbólicos presentes na Fonte do Claustro do Mosteiro de São 
Bento na Bahia. 

Fonte: Autores, 2017. Arquivo MSB. 
 

 

Dados Descrição 
Oito lados - Piscinas batismais do Século II e III 

- Oito pessoas salvas do dilúvio (Noé e sua esposa, seus três filhos com 
suas esposas) 
- Oito caras representam as pessoas 

Altura - Dos querubins de ouro do Templo de Jerusalém: 3.50m 
- Largura (da piscina batismal da Igreja de São Cipriano): 4.00m 

Tronco - Das estantes donde é proclamada a palavra de Deus na Igreja. 

Coroamento 

(Cruz) 

- Cruz (Cristo) de São Bento sobre a cobra bi facetada. 
- Trocou-se a cobra pelo cristal (riqueza e poder) disfarçado em 8 cortes 
(o inimigo). A cruz o esmanga. 
- Cruz voltada para o Norte, como a Igreja e fachada do Mosteiro 
Cruz sem o crucificado como nos primeiros séculos, simbolizando o “não 
está mais aqui, ressuscitou” 

Cor Ocre (cor de carvalho), referencia a madeira utilizada na arca de Noé. 

Caminhos Os quatro caminhos que estão exatamente nos quatro pontos cardeais, 
representam as quatro virtudes cardeais, sendo estes a prudência, a 
justiça, a fortaleza e a temperança. 
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Enquanto caminham pelo Claustro, os monges beneditinos simulam as travessias de 

seus predecessores pelo deserto, esse ambiente [...] “é construído para servir o 

espírito tanto quanto o corpo”. (DUBY, 1990, p.98).  

Considerações 
O estudo considera que, se os espaços são dotados de atmosferas semânticas, 

construídas na relação entre o indivíduo e espaço através de sua percepção e 

atribuição de sentido, é factível que esta conexão ao longo do tempo possibilite a 

criação de uma memória, que pode ainda estabelecer outras formas materiais de 

representação e rememoração. 

O espaço do Claustro materializa uma memória monástica, por meio dos elementos 

arquitetônicos que envolvem a distribuição espacial, o sentido no posicionamento de 

cada ala de percurso, além dos elementos decorativos e ambientais. Ademais, a 

presença dos monges nesses ambientes, alicerçada na liturgia de seu modus 

operandi, propicia a construção de um sentido emblemático desta importante 

memória. 

Assim, através do olhar sobre o Claustro do Mosteiro de São Bento da Bahia, foi 

verificada sua singularidade como espaço, por excelência, dotado de simbolismo 

que distribui a graça do divino. Nele o tempo se anula e permanece como campo de 

uma memória coletiva e individual, onde a vida ativa se une à vida contemplativa. 

 

Notas 
1
 No século XVI, no ano de 1581, a expansão da Ordem de São Bento fora das terras lusitanas trouxe os 

monges ao Brasil, especificamente à Bahia, onde fundaram seu primeiro estabelecimento, o Mosteiro de São 
Bento da Bahia. 
2
 Definição de "espaço", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, Disponível em: 

<https://www.priberam.pt/dlpo/espa%C3%A7o..>Acesso em: 10 de fev.2017. 
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