
O OVO OU A 

GALINHA?
Sabe-se como come�a, n�o como acaba. N�o deixa de ser 
perigoso, portanto, brincar-se com quem s� sabe ou quer 
brincar com os seus pr�prios brinquedos.

  

Este artigo foi republicado aqui no blog em 29 de Maio de 2019; sua publica��o original 
é anterior àquela data. Quando de sua republica��o, há pouco menos de ano, introduzi no                                         
texto, em vermelho, a seguinte Nota final: Revendo este artigo para republica��o, encontrei                                  
numerosos erros que n�o cometi. “Salada de palavras também”. Fiz uma revis�o geral.

Introduzo agora, nesta “republica��o da republica��o”, um pequeno trecho final.

_________________________________________________ 

O planeta Terra e sua vedete, o ser humano, n�o s�o produtos acabados. A Terra, por defini��o insuficiente 
do ponto de vista quantitativo, � selvagem e violenta desde as origens, com gigantescos vazios estruturais, cujos
ajustes e movimenta��o de placas provocam fen!menos de alto poder destrutivo; o ser humano � uma extens�o 
adaptada do r�ptil e da fera, ambos presentes no c�rebro antigo. Este, apenas circundado pelo c�rebro novo, o 
c%rtex cerebral, n�o foi de modo natural por ele, o c�rebro novo, submetido. R�ptil e fera por consequência, 
invasivos, rompem frequentemente os limites de sua clausura hipotal(mica, projetando-se no humano. 

A Terra, por suas insuficiências quantitativas cede a si mesma, o ser humano, por suas deficiências 
construtivas, traz consigo o rastejar do r�ptil, a ferocidade da besta, para*sos e infernos, santo e dem!nio 
compondo a criatura d+plice, contradit%ria e imprevis*vel que somos, capaz das mais sublimes manifesta�ões e 
das maiores aberra�ões e abje�ões. A Terra tem de ser domada, o ser humano � o seu pr%prio flagelo. 

Tudo sopesado, n�o � despropositado considerar-se finalidade da vida humana o seu cont*nuo 
aperfei�oamento pelo uso positivo das faculdades que fizeram do homem o animal superior que se pretende 
seja, comprometido com o saber cr*tico voltado ao mais profundo autoconhecimento, forma��o e consolida��o 
de uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades humanas ao seu grau máximo e libertando-o dos 
condicionamentos sociais e hist%ricos que dele fizeram, como esp�cie, uma caricatura de si mesmo. Há um 
poderoso m�todo para isso: Submeter a alma — o hipotálamo, sede dos instintos —, ao esp*rito, a consciência, 
fator tardio que, aportando no pr�-homem pela expans�o do c%rtex cerebral, enseja o alcan�amento da 
humanidade plena. 

Li��o a ser extra*da: As verdades +ltimas n�o existem, nem a perfei��o de uma s% existência, no dom*nio das 
coisas terrenas; a partir do homem em si, nada humano � irretocável. 



Percorrendo o quanto queiramos a escala do conhecimento, perdemo-nos vezes seguidas de d+vida em 
d+vida, indagando-nos de n%s pr%prios, perquirindo Deus, a criatura insegura e ansiosa em face do que n�o 
consegue compreender sen�o de forma incompleta, buscando seja-lhe revelada a Sua face, ou negando-O 
quando n�o equipado sensorial e humanamente para reconhece-LO fora do cativeiro de templos e Igrejas. 
Nesse diapas�o, n�o raro nos ocupamos de imagens simpl%rias para exprimir ‘certezas’ e d+vidas, em si nada 
simpl%rias. 

Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a galinha, claro, dirá o de*sta; Deus fez o mundo, os mares, as
montanhas, as plantas, os animais terrestres, aquáticos e voadores, os astros, as estrelas, tudo, enfim. Depois a 
galinha come�ou a botar ovos. E Pronto! 

O evolucionista concorda, a galinha ‘nasceu’ primeiro. O de*sta se alvoro�a: Está vendo, n�o falei? At� esse 
ateu empedernido concorda comigo. O evolucionista cala, n�o faz sentido polemizar, cada um na sua; se o 
de*sta � feliz com suas cren�as, %timo! Desde que n�o se prejudique ou tente colonizar os outros, creia-se, 
descreia-se ou n�o se creia, ningu�m tem nada com isso. Alguma coisa, por�m, come�ou a remexer-se em sua 
cabe�a; resolveu “dar um toque”, ligeiro, para n�o dar a impress�o de que as opiniões contrárias ? sua n�o 
teriam qualquer chance. A rigor, a galinha n�o nasceu, diz o evolucionista; ela, como todas as aves, evoluiu dos 
r�pteis voadores, evolu*dos daqueles pequenos dinossauros carn*voros que perseguiam suas presas aos saltos, 
em princ*pio t*midos, depois mais e mais extensos. A proje��o cont*nua dos omoplatas e o esfor�o para isso 
despendido foram-nos distendendo at� formar membranas que em milhões de anos se tornaram asas, as penas 
uma etapa posterior em raz�o das necessidades de prote��o durante o voo, isso para ser bastante sucinto, a 
considerar que os r�pteis voadores, por serem r�pteis, ‘botavam’ ovos. Alguns exemplares, em virtude de 
caracter*sticas muito pr%prias e das inova�ões comportamentais por elas impostas, provocaram flutua�ões 
gen�ticas que iniciaram um processo evolutivo na dire��o de criaturas de sangue “quase-quente”, depois 
quente. A*, pois, as aves, os pássaros, a galinha... 

— Você complica tudo, ateu, quer � confundir.
— Está bem, volto a calar-me; se você n�o � capaz de entender, 
ou pelo menos tentar entender...
— Eu já tenho a compreens�o de que preciso!
— Está bem, está bem, desculpe... 

E lá se vai o ateu saindo de fininho. 
Muitas coisas acontecem no dia a dia exatamente como na d+vida sobre o ovo e a galinha, como na certeza do 

de*sta, como na simplicidade despretensiosa do “ateu”; há de mont�o quem receba o pacote pronto, tome o 
seu conte+do por verdade absoluta e pronto! E há o “ateu”, aquele ser humano que indaga, perquire, analisa, 
alguns, boa quantidade at�, por dever de of*cio. Afinal, os sacerdotes, em grande maioria, têm as suas razões, 
relativamente ?s quais, em especial quanto ?s razões dominantes, nunca se sabe nada, uma vez que os 
mensageiros das verdades indiscut*veis jamais entram em detalhes, sequer falam sobre elas. 

E aqui entram as reformas Trabalhista e da Previdência. Por partes: Quem nasceu primeiro, o trabalho ou as 
regras trabalhistas e previdenciárias? O trabalho está na origem mesma da vida, no seu manifestar-se, no vencer
as hostilidades da natureza, na constru��o do abrigo, na ca�a, na busca por alimentos, na especializa��o, na raiz
de toda realiza��o humana, a dignidade pessoal de quem � +til e produtivo no seio do seu grupo e no concerto 
dos grupos humanos em geral. E tanto mais complexas se foram tornando as sociedades humanas, maior a 
necessidade de regras para disciplina-las. 

Dizia-se, para obter a aprova��o da reforma trabalhista, que ela criaria empregos. N�o criou, e isso foi 
claramente previsto pelos “ateus”. O desemprego, depois dela, aumentou vertiginosamente. De igual modo, 
diz- se que a reforma da Previdência, tal como proposta, criará empregos. N�o criará, porque essa � uma das 
situa�ões em que a brilhantina nada tem a ver com os cabelos. A regra trabalhista existe em fun��o do emprego,
para disciplinar e regulamentar as rela ões de trabalho; sem emprego ningu�m precisa de leis trabalhistas, da �
mesma forma que sem trabalho n�o se há de falar em Previdência, dado que esta s% labora, s% se faz necessária 
para proteger o fruto da atividade laboral na contrapartida final, quando o ser humano já n�o tiver for�a f*sica, 
ps*quica e intelectual para seguir trabalhando e precisar de uma Previdência justa e competente que lhe 
assegure uma aposentadoria decente e lhe proporcione uma vida digna. 

A reforma da Previdência, tal como proposta, representa um “vazamento” de renda dos pobres para os ricos, 
uma prática hist%rica no Brasil. E porque inacreditável, o blog permite-se observar que emitir moeda, uma 



dic��o que vai dos extremos do terrorismo ? piada, n�o � sa*da para o d�ficit que, evidentemente, a serem 
mantidos os crit�rios administrativos atuais, tende a se manter ou ampliar, mas desaparecerá quase num estalar 
de dedos ? medida que essas transferencias de renda que sangram os pobres forem deixando de existir, quando 
recursos mal direcionados, como os subs*dios improdutivos, forem cortados, assim como quando come�arem a
ser cobrados os d�bitos dos grandes devedores da Previdência, apenas dois exemplos da escandalosa 
transferência de renda pobres  ricos. Qualquer cria��o de novas responsabilidades ou retirada de direitos da →

popula��o para seguir com esse esc(ndalo agravará a tenebrosa distribui��o de renda e materializará a maior 
das trag�dias sociais das +ltimas d�cadas no Brasil.

E como a Hist%ria, que deveria ser sempre cumulativa, �, ?s vezes, repetitiva, vemo-nos agora em face da 
pergunta do t*tulo, reformulada: O que tanto esperan�ou-se, e at� lutou-se, para restabelecer, ou a raz�o de 
tanta esperan�a e luta? Esta n�o � uma d+vida simpl%ria, n�o deveria projetar-se da nossa realidade atual.

                 Queira ver na página seguinte, ap�s o floral, a segunda parte do artigo de hoje, 
Os 13 Mandamentos do Justo.



Os 13 Mandamentos do JusoOs 13 Mandamentos do Juso
Crava os olhos nos mais altos cumes, lindes do infnito, mantenha-os lá.  Crava os olhos nos mais altos cumes, lindes do infnito, mantenha-os lá.  

E jamais te desviesE jamais te desvies

És criatura do Cosmo, de estrutura espiritual superior,És criatura do Cosmo, de estrutura espiritual superior,
Por isso jamais te apequenarás.Por isso jamais te apequenarás.

E não te assoberbarásE não te assoberbarás
Ainda as maledicências dos que te sentem superior e te invejamAinda as maledicências dos que te sentem superior e te invejam

Preferivel a guerra a paz sem honra, tua divisa, Preferivel a guerra a paz sem honra, tua divisa, 
Lembra-teLembra-te: : Já não és um guerreiro, mas um humilde servidor do conhecimento.Já não és um guerreiro, mas um humilde servidor do conhecimento.

Tu te manterás sereno e limpo, Tu te manterás sereno e limpo, 
Apartado das torpezas dos cupidos, dos vaidosos e dos pobres de espiritoApartado das torpezas dos cupidos, dos vaidosos e dos pobres de espirito

Ainda o ódio dos fracos ao sentir tua força,Ainda o ódio dos fracos ao sentir tua força,
Tu os compreenderás e lhes estenderás a mãoTu os compreenderás e lhes estenderás a mão

E por se afigirem os hipócritas com a franqueza irradiada pelo teu olhar,E por se afigirem os hipócritas com a franqueza irradiada pelo teu olhar,
Tu não os vergastarás mais do que já os vergasta a própria hipocrisiaTu não os vergastarás mais do que já os vergasta a própria hipocrisia

Tu te conservarás reto e justo, recusarás a lisonja,Tu te conservarás reto e justo, recusarás a lisonja,
Mas não repudiarás os mentirososMas não repudiarás os mentirosos

À conta de tua nobreza, tu não confrontarás os indigentes morais À conta de tua nobreza, tu não confrontarás os indigentes morais 
Que tentem a ti destruir com mentirasQue tentem a ti destruir com mentiras

Tu guiarás os necessitados do alimento do espirito Tu guiarás os necessitados do alimento do espirito 
Que procurem caminhar contigo para se curarem de si própriosQue procurem caminhar contigo para se curarem de si próprios

Tu perseverarás na busca da perfeição, que não é tarefa para uma só existênciaTu perseverarás na busca da perfeição, que não é tarefa para uma só existência

Tu, mensageiro da luz, ensinarás aos jovens o que pensavas saber em tua juventude,Tu, mensageiro da luz, ensinarás aos jovens o que pensavas saber em tua juventude,
Que, dos teus embates na luz e na sombra, nos pincaros e nas profundezas Que, dos teus embates na luz e na sombra, nos pincaros e nas profundezas 

Saiste sempre um pouco melhor do que foste em teu momento existencial anteriorSaiste sempre um pouco melhor do que foste em teu momento existencial anterior

Tu não temerás a dor, não te embriagarás de prazer, não cederás a alegria, não te abaterás com a tristeza, Tu não temerás a dor, não te embriagarás de prazer, não cederás a alegria, não te abaterás com a tristeza, 
simples acidentes de percurso. E encararás tranquilo o fm da vida fisica, inicio de tua jornada de voltasimples acidentes de percurso. E encararás tranquilo o fm da vida fisica, inicio de tua jornada de volta

Para lá, criatura do Cosmo, de onde vieste!Para lá, criatura do Cosmo, de onde vieste!
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