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Economia ou ECOCLASTIA? 
Esta é a questão! 
 
Por Fernando A C Bignardi 
 
Economia vem de OIKOS (casa) NOMEIAE (nominar, definir, edificar, compreender), será que 
o que estamos praticando em nome da Economia faz jus ao nome? 
Vejamos o modo de produção de alimentos. 
Será genuinamente econômico produzir monoculturas de plantas e animais, à custa da 
destruição de ecossistemas florestais que são as estruturas mais bem sucedidas na produção 
de biomassa do Planeta? 
Quais são realmente os valores que estão alicerçando estas ações? 
Tomemos por exemplo um pintado: peixe de couro, predador, habitante de grandes 
hidroecossistemas lóticos, localizado no topo da cadeia alimentar destas organizações naturais. 
Na Natureza, este maravilhoso peixe de hábitos noturnos, se vale de sua fantástica capacidade 
táctil para caçar na escuridão da noite. 
Alimenta-se de outros peixes carnívoros, onívoros e herbívoros, oriundos de uma complexa 
cadeia trófica que se inicia com LUZ, ÁGUA e AR. 
Um pintado de 12 ou mais quilos é resultado da complexa cadeia de transformações que se 
iniciou com a fotossíntese de algas microscópicas que alimentaram animais igualmente 
microscópicos, que alimentaram pequenos peixes e outros diminutos e numerosos seres que, 
numa complexidade crescente culminaram alimentando pintados que aprenderam a arte de 
caçar, pois aqueles que não aprenderam pereceram! 
Portanto, um pintado de 12 quilos é um Troféu da Natureza: um exemplo vivo de sucesso na 
arte da adaptabilidade e da sobrevivência! Encerra em si, de maneira cumulativa a experiência 
de milhares de seres que lhe cederam suas vidas e experiências na interminável cadeia da vida 
e da morte. 
O pescador que consegue com sua engenhosidade pescar um pintado de 12 quilos, de alguma 
forma conquistou este direito de consumir este troféu da Natureza. 
Ao saboreá-lo, incorpora em si, a experiência dessas milhares de vidas que resultaram no 
Pintado! Há uma lógica, uma racionalidade, neste processo cumulativo: poderíamos dizer que 
é um circulo virtuoso do processo da Vida ancorado numa Fonte de Infinita Sabedoria, que, 
num processo de sucessivas premiações confere ao pescador uma benção. 
O pescador está consumindo LUZ, AR & ÁGUA enriquecidos de uma complexa cadeia de 
experiências. 
Com respeito e sabedoria poderá digeri-las e converte-las em ALIMENTO de sua própria ALMA! 
Uma alma alimentada gera Felicidade, Bem Estar e Saúde: gera sustentabilidade alicerçada na 
compreensão respeitosa dos fluxos da Natureza.  
Não parece ser este um processo ECONÔMICO preservador da ordem universal que rege nossa 
casa? 
Entretanto, ao coisificar a Natureza, o homem “Civilizado” oriundo da Monocultura Judaico 
Cristã que arrogantemente vem eliminando a diversidade cultural do Planeta, buscou um 
maneira tecnológica de produzir pintados-coisas-confinadas. Este ser aberrante, produto da 
criatividade dia-bólica ( e não Sim-bólica) do Homem alienado de Sí mesmo e da Natureza, é 
privado de seu direito à seleção natural, é obrigado a sobreviver as doenças decorrentes do 
cativeiro diminuto e superpovoado em virtude das drogas que recebe junto com a super 
tecnológica ração, desenvolvida para driblar as forças naturais. 
Este capítulo da ração merece destaque: 
Este mesmo pintado que tem a qualidade de ser o resultado da transformação de Luz, Ar & 
Água, é agora submetido a uma complexa mistura de restos, cuja existência significou a 
destruição de milhares de quilômetros quadrados de florestas, que foram convertidas em 
pastos e/ou em áreas de monoculturas de soja, milho, etc; destruindo permanentemente, 
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aqueles Ecossistemas, que como já vimos, são uma das formas mais bem sucedidas e 
econômicas de produzir biomassa! 
Se isto não bastasse, o “pintado” da piscicultura é um pacote para presente de ração 
convertido em alimento para  ser consumido por pessoas alienadas em lugares alienados! 
Quantos dos consumidores urbanos de pintados seriam capazes de pescar um pintado no rio 
de origem (não no confinamento do Pesque & Pague!)? 
Seriam eles merecedores destes troféus naturais? 
Será que eles têm respeito pela história épica de um Pintado? 
Será que se tivessem esta sensibilidade, seriam meros engordadores insanos e alienados de 
suas contas bancárias que servirão para alimentar a insustentável indústria médica de 
Unidades de Terapia Intensiva? 
Nos parece que a zootecnia alicerçada em rações é definitivamente insustentável a montante, 
na medida que destrói o meio ambiente para produzir rações, e a jusante na medida em que 
produz alimentos com micro deficiências nutricionais que depauperam a saúde dos 
consumidores, sem considerar o fato de serem vazios de nutrientes para nutrir a alma 
humana. 
Este modelo se apresenta como um processo ECOCLÁSTICO, isto é destruidor (klastos) de 
casa (oikos) e não econômico! 
Sustentabilidade é respeito a si mesmo e às outras formas de vida, decorrente da sensibilidade 
que conecta uma pessoa a si mesma e ao ambiente de que é parte. 
Uma atividade agropecuária só pode ser sustentável se partir da etologia dos seres criados ou 
cultivados, respeitando e atendendo às suas necessidades essências. 
A prática agropecuária não pode ser uma escravidão alienada a serviço da vaidade e 
egocentrismo humanos.  
 
  
  


