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Introdução 

 

 

A pesquisa parte dos sólidos indícios da influência da mística ibérica na formação da 

cultura latina Americana. A partir de então se propõe a pesquisar o papel da mística Teresiana 

neste processo. Porém surge uma interrogante que constituirá um dos passos da pesquisa: De 

qual o caminho que percorreu a mística teresiana para que pudesse se fazer presente na 

América latina. Buscar-se-á tal itinerário através da cultura Barroca. 

 Para clarificar tal busca far-se-á uma busca histórica das raízes da mística Teresiana, 

suas fontes mendicantes e Carmelitanas. Assim como, uma recente busca dentro da história da 

espiritualidade, para  ter presente em que momento se insere a mística Teresiana, que faceta 

ela dá a espiritualidade ao seu redor verificando que legado deixa para a espiritualidade 

posterior. 

 Em um segundo momento estudar-se-á a cultura Barroca, seu nascimento, as 

mudanças quando ao Renascimento, a  relação do Barroco com a fé, com a mística e com 

Teresa de Jesus.  

A cultura Barroca, em especial o Barroco espanhol, muito bebeu das fontes místicas, 

criando um elo muito íntimo entre a arte e a espiritualidade. Essa relação de mutua influência 

possibilitou que mística Teresiana se propagasse por toda a Europa, e possivelmente para a 

América latina.  
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Por fim o estudo se concentrará no continente Latinoamericano, procurando encontrar 

as raízes Barrocas deste continente. Assim como o papel do barroco na formação cultural. 

Após como destaque, far-se-á uma explanação acerca da religiosidade popular, que em intima 

ligação com o Barroco, absorve a espiritualidade ibérica, condensado-a, e dando as “tintas” 

que caracterizarão a religiosidade latino americana. 

 

Metodologia 

 

A metodologia se deu partir dos passos da pesquisa contemplados no projeto inicial: 

Localização bibliográfica, cadastramento das obras e composição do texto. Processo 

intercalado por diálogos com o orientador. 

 

Resultados  

 

Como principal resultado a pesquisa encontrou a influência da mística Teresiana na 

América no que tange ao tema da humanidade de Cristo, tema tão caro a esta corrente mística 

que após absorvido pelo barroco, chegou a América latina. Constatou-se que a humanidade de 

Cristo presente na primeira evangelização tinha respaldo dos místicos, em especial Teresa de 

Jesus. 

Encontrou-se a presença Teresiana quando a espiritualidade Latinoamericana, na 

proposta da pesquisa, vinda pela arte barroca, é impulsionada pela religiosidade popular. Que 

por sua vez deram grande valor ao aspecto humano de Jesus Cristo. Na América essa devoção 

assume a imagem do bom Jesus. Uma devoção a Cristo preso com uma cada verde na mão, 

por isso o título de bom Jesus da cana verde. Esta representação vivenciada se dava quase 

exclusivamente por uma identificação com uma imagem de Jesus, alguma representação 

plástica, de cunho barroco de Jesus atado a coluna ou preso pelas mãos com uma cana verde 

na mão.  

Tais imagens serão geradoras de grades santuários, que se tornarão irradiadores do 

culto a humanidade de Cristo. Tornado este tema uma devoção peculiar do catolicismo latino, 

que se desdobrará em outras, como o Senhor morto e o Senhor dos passos, que ganharão 

grande notoriedade por estarem ligadas as procissões 

O meio que se encontrou um itinerário da mística Teresiana para a cultura da América 

latina foi: Teresa que ressalta e exalta a devoção ao Cristo humano, a cultura Barroca que 
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assume e figura de Teresa de Jesus e consequentemente este aspecto de sua mística; e por fim 

a cultura Iberoamericana que se forma a partir da cultura barroca, e através religiosidade 

popular recebe substrato deste transcurso e em sua desenvoltura irá condensar em 

espiritualidade Latinoamericana tal como é hoje caracterizada. Com uma peculiar devoção do 

cristo em seus traços humanos, o Bom Jesus. O Bom Jesus que atravessou o Atlântico.
1
 

 

Conclusão 

 

Nesta pesquisa se realizou uma busca da influência da mística ibérica na cultura 

latinoamericana, desenvolvido através de modelo de propagação da espiritualidade pela arte. 

Teoria esta que motivou a pesquisa a enveredar pelo campo da historia da arte e também da 

antropologia, isso feito pelo estudo do Barroco e da cultura latino Americana, 

respectivamente. Método que gerou um notável ganho quanto à interdisciplinaridade ocorrida 

na pesquisa, mas também correndo o risco de sair do campo em que pesquisa se originou, a 

teologia espiritual.  

Levando-se em consideração esses aspectos, notou-se que nem todos os campos 

estavam contemplados no projeto inicial, aspectos como a regra carmelitana, relação arte-

mística, concílio de Trento e a religiosidade popular, foram abordagens exigidas no decorrer 

da pesquisa. 

Esta seria uma possível critica, em meio a blocos tão distintos de pesquisa, pode-se 

algumas vezes levar o leitor a perder o fio condutor, aspecto este contrários as aspirações da 

pesquisa. Atenuante para tal critica é o fato da pesquisa constitui-se um tema relativamente 

escasso neste século, com alguns  antecedentes no início do século XX, levado o pesquisador 

a trilhar um percurso ainda não feito, em especial ma América latina. Assim como a escassez 

de uma biografia específica a respeito do tema.  

Mesmo passíveis de criticas, pela observação dos dados analisados chegou-se a 

resultados satisfatórios. A descoberta de uma influência da mística teresiana na América 

latina, ainda que em um especifico ponto, relacionado à humanidade de Cristo, abre caminho 

para estudos futuros em que se procure conhecer um pouco mais do homem Latinoamericano 

e sua cultura, com marcas profundas de uma densa espiritualidade. 

 

                                            
1 Os créditos desta expressão são do professor e orientador Luis Carlos Susin. 


