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Introdução 

 O presente artigo tem o objetivo de fazer uma releitura do ser humano 

enquanto pessoa e pessoa inserida na sociedade e na história, enquanto ente 

que produz a própria história e ajuda a construir a história do mundo de modo 

compartilhado. Partindo da obra A agonia do cristianismo, de Miguel de 

Unamuno, definimos os conceitos de Verbo e Letra, como sendo algo 

fundamental para a nossa a vida e para todas e toda a vida que nos cerca, sendo 

o que nos norteia e direciona, numa polarização entre aquilo que morre e aquilo 

que vive, aquilo que se torna estático nos vários papéis ao redor do mundo e 

aquilo que nos mostra ação direta.  

Tendo isso em mente, podemos tratar do ser humano como o único ser capaz 

de, mesmo percebendo a polarização, não estar necessariamente encaixado 

somente em um lado dela, mas é um ser capaz de se fazer presente num terceiro 

lugar dessa polarização, de estar no meio, estar no “In Between” entre o que vive 

e o que morre, e o que ressurge na sociedade e no mundo. E ainda à luz de 

Miguel de Unamuno, é possível ver em jesus, uma analogia deste ser “In 

Between” que passa por esses três estágios de vida, morte e ressurreição 

(ressignificação). 

 

 

 

                                                           
1 Aluno do Curso de Filosofia da PUC-Campinas. 
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 Verbo e letra 

O verbo, como vemos na obra A agonia do cristianismo de Miguel de 

Unamuno, é a palavra, que é vida e vida em ação, atitude para si e para os outros 

principalmente, onde se realiza na sua totalidade como ação vivificante. 

Já a letra, é supostamente, a morte da ação, e do espírito vivificador, 

justamente pela perda de atitude e ação através da estagnação de tudo o que 

um dia foi ação, foi ânimo, em simples registro literário, em simples tinta no papel, 

perdendo seu sentido e significado que enquanto vida, só se dá na ação, e não 

pode existir fora dela, do contrário, a vida não é vivida.  

 

 O Cristo como verbo e letra 

O cristo que vive e se move na fé do povo, não é a letra que foi registrado no 

papel com tinta, e ali cristalizado, eternizado enquanto obra criada e preservada, 

porém estagnado no tempo e espaço, e na própria história. O cristo da fé é o 

cristo verbo, e verbo que é palavra, e palavra que é ação, é atitude, é movimento, 

é animus, o ânimo que move o ser e assim, se torna espírito de vida, espírito de 

GANA, como diz Miguel de Unamuno, e posteriormente, espírito de mundo. O 

espírito, o mover de cristo, seu animus, de alguma forma, alcança e toca a vida 

de cada um que presencia sua palavra – que é ação -. E estes que a presenciam, 

e fazem a experiencia dela, a multiplicam com mais palavra, com mais ação ao 

ponto de querer eternizar essa vivência da palavra do cristo, para que nunca se 

perca, e para que todos possam também conhecê-la. Eis aqui o início do cristo 

letra. Aquele que segundo Miguel de Unamuno, é de certa forma, eterno e morto 

através da escrita. Uma vez que todo o seu ensinamento, toda a sua mensagem 

permanecerá sempre viva naqueles pedaços de papel, e sempre transmitida a 

todos aqueles que se dignarem lê-los, compreendemos assim, a sua eternidade 

através da escrita, o espírito que vivifica. Porém, podemos enxergar ai, a suposta 

morte quando pensamos em toda a vida do cristo, todas as suas ações, e acima 

disso toda a sua pessoa, e reduzimos a uma letra para ser pintada sobre o papel, 

limitando o homem espiritual/abstrato, homem de vida que é o cristo – homem 
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do mover - , ao que está escrito e como está escrito, e onde está escrito, 

eternamente, sem movimento, sem atitude, sem animus, sem GANA. 

 A dualidade do verbo e letra 

No entanto, há nessa mumificação de eternizar e matar dualistamente, de certo 

modo, o registro friamente histórico – e aqui fala-se não do que se move entre 

as gerações, mas do que simplesmente viveu e morreu num dado momento da 

história; existiu – e partindo desse registro, pode-se ter conhecimento direto das 

um dia palavras do cristo, bem como seus feitos e obras, sua vida. O retrato do 

seu mover. Visto esse conhecimento da palavra estagnada na letra, ocorre uma 

inquietação na alma humana, onde aquele que lê, a transforma de novo em 

palavra, vivificando mais uma vez aquilo que um dia foi mumificado no papel. 

Logo, vemos o movimento e percurso do verbo - o transcendente - que se fez 

palavra, da palavra que se fez letra, e da letra que retorna a palavra, agora com 

um novo significado: o cristo, não se resume ao homem histórico – em seu 

sentido frio -, mas é homem carnal que existiu em carne e osso, com toda a sua 

biologia, sua matéria, que a partir do movimento do espírito, do seu ânimo que é 

próprio do que é carnal - carne e osso/matéria - se faz homem espiritual/abstrato, 

em cada ação que exerce, em cada vez que projeta a sua força e  a sua 

agressividade movente em alguma atitude, algum movimento. Porém, como 

haveria o Cristo de se eternizar?! Através do movimento da vivência própria 

através do Eu e Tu com o ser humano, uma vez que o Cristo não pode ser 

adequado em uma das polarizações humanas que veremos a seguir, mas é ele 

uma terceira polarização, quase inexistente para nós. O Cristo é aquilo que está 

entre o carnal e o abstrato/espiritual, por natureza. Enquanto o ser humano “se 

torna” numa dada condição e momento de sua vida, o Cristo simplesmente É o 

“In Between” entre mundanidade e transcendência. 

 

 Homem carnal e homem espiritual na relação de “In Between” 

O homem carnal é o homem mortal, humano, finito e limitado a sua própria 

carne. É aquele que vive em si e para si, sendo ele – ou se tornando – homem 
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concreto, de um mundo concreto, materialista, fechado e num certo sentido, 

polarizado.  

Polarização esta, que se dá naquilo que é a parte “morta” da vida humana e 

do próprio ser, e não só nisto, mas também no próprio ato de matar ou “matar-

se”, tirando a vida espiritual e abstrata do mundo, das coisas e de si. Este é 

claramente, o homem letra e não verbo. Por um lado, podemos ver aqui uma 

beleza nesse “matar”, enquanto redução de tudo o que é o objeto/alvo, aquilo 

que se vê, ouve e sente dele, aquilo que se pode palpar, que o compõe fisica e 

materialmente. Sua funcionalidade básica. Já por outro lado, vemos também 

uma enorme tristeza neste mesmo ato, uma vez compreendido que, não é o ser 

humano resumido à simples corporeidade, materialidade, muito menos à sua 

simples funcionalidade inserido dentro de uma sociedade mecanizada e 

sistematizada, e nem deve ser resumido dessa maneira. Aqui compreende-se, 

portanto, o ser humano inclusive pela antropologia de Miguel de Unamuno - 

ainda que não tenha sido de intenção do autor pensar uma antropologia, 

principalmente colocada aqui, de modo tão categórico – como o seu ser abstrato, 

ou mais bem elucidado, o seu ser espiritual.  

Assim começamos a falar do homem espiritual, já outra polarização, sendo 

como que num raio de esperança, o homem verbo e não mais letra. O espiritual, 

ou abstrato, é aquele que está para além da mera carne, e acima da finitude, 

totalmente desvencilhado de temporalidade. O homem espiritual é o homem da 

história (não da carne), que vive nos outros e para os outros. O homem que 

transcendente a carne, que transcende a si próprio e a tudo aquilo que é ou 

considera-se humano, terreno. É o ser transcendente ao próprio ser, pois este 

não tem tempo, e este é paradoxalmente alimentado pelo ser carnal, à mesma 

medida que o alimenta de modo estritamente vital. 

O abstrato, é o ser humano que se torna espírito do mundo. Aquele que de 

alguma forma, pôde viver alguma experiência intensa e marcante, de forma a se 

expressar criando algo, “o novo”, deixando registrado de modo concreto um 

pedaço de sua vida para o mundo carnal, mesmo depois de sua morte. E esse 

seu “registro”, esse pedaço de si que é deixado, funciona como uma espécie de 

portal para aqueles que ficam, fazendo destes que partem para o mundo 
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abstrato, esse “In Between” entre as duas condições – mundanidade e 

transcendência -. Portal este, que pode conduzir a todos os que tem um encontro 

com esse “novo”, criado por ele, - que pode se refletir nas mais variadas obras, 

de poemas à filmes, de livros com teorias filosóficas à músicas ou pinturas, entre 

tantas outras – ao movimento de fazerem também eles, uma vivência própria 

daquele experiência intensa e marcante. Esse movimento  próprio e pessoal não 

anula a experiência/sensação que viveu o autor, mas ao mesmo tempo, nos 

permite vivermos nós mesmo, a nossa experiência, a nossa sensação, fazermos 

a nossa vivência pessoal, individual e quase intransmissível – pelo nível de 

particularidade que assume em cada um, podendo trazer inclusive uma 

lembrança ou imaginário característico de nossa personalidade e percepção de 

mundo – daquilo vivido e documentado tempos antes de nós. O que se reflete 

no dia a dia como um mecanismo que nos traz lembranças boas ou ruins, como 

gatilho de criatividade ou imaginação, ou como raiz que deu vida à um sonho, 

uma utopia pessoal.  

Isso nos remete ao questionamento: Quantos homens e mulheres abstratos 

eu já pude conhecer?! E quantas partes desse “espírito do mundo” eu já pude 

presenciar a sua criação, ou quais delas eu mesmo criei?! Eis o tão paradoxal 

movimento de eternizar, feito uma vez e sempre pelo Cristo, e hoje até o fim de 

nossa temporalidade, por nós. 
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