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 O que tenho às mãos, neste curto 

intervalo concedido ao ócio, é um jornal 

publicado há algumas semanas. E, de fato, 

faço dele objeto de minha leitura. Soa 

estranho, não me escapa à percepção. 

Afinal, as pessoas leem o jornal do dia, 

quando muito. Relevado seja; ninguém é 

imune a algum tipo de excentricidade, 

especialmente se ocasional. Ao cabo das 

contas, no mundo digital, qualquer esforço 

de atualização resulta inútil.  Torrentes de 

notícias são ininterruptamente despejadas 

sobre leitores, telespectadores, internautas. 



As manchetes, nos sites jornalísticos, têm 

aparições fugazes, sofrendo sucessivas 

substituições ao longo das horas. Que seja 

perdoada a hipérbole, mas a velocidade faz 

um bólido parecer um jabuti.  

 Ademais, se há os que leem até mesmo 

o futuro, como os adivinhos e xamãs, 

sucessores dos áugures da Roma antiga, o 

que poderia obstar que o passado se ponha 

sob leitura? Se bem que alguns não 

conseguem ler nem mesmo o presente, 

ainda que escancarado em outdoors debaixo 

de suas barbas. Mas isto é tema para outra 

ocasião. Antes que me esqueça: Alguns 

economistas também afirmam ler o futuro 

(mas, em geral, erram). 



 A matéria em que deito os olhos ocupa-

se de fatos que não mergulharão no rápido 

esquecimento, como se dá, por exemplo, 

com as pérolas ditas por certas 

celebridades, a respeito de qualquer coisa, 

embora estas também tenham seu público. 

Diversamente, os efeitos de tais fatos vão se 

protrair no tempo, por décadas e gerações. 

 Eis o conteúdo, com palavras minhas: O 

desmatamento na Amazônia, entre 

2017/2018, perto de catorze por cento 

acima do período anterior, é o maior em dez 

anos. Concausas determinantes -segundo 

alguns-, a expectativa de mudanças 

políticas, as taxas cambiais propícias à 

agropecuária e o recrudescimento da 

estação seca. Na combinação dessas 



circunstâncias causais crescem o estímulo à 

devastação de novas áreas e o alastramento 

das queimadas. Em palavras diversas, a 

predação antrópica faz parceria com a atipia 

climática eventual (eventual? O tempo dirá; 

aliás, já vem dizendo). 

Enquanto processo a má notícia, por 

conta dessas associações que brotam 

espontâneas, como se dá quando acionado 

um link de hipermídia, surge-me nas telas 

mentais o nome de Carl Stephenson, autor 

do clássico conto A luta de Leiningen com 

as formigas, publicado, originariamente, na 

Alemanha, em 1937 (Leiningens Kampf mit 

den Ameisen) e, no ano seguinte, nos 

Estados Unidos, transposto para o cinema 

em 1954, pela Paramount, sob o título The 



Naked Jungle. Com roteiro de Ben 

Maddow, que não pôde assumir a autoria 

por se achar na lista negra da época (fora 

cofundador, em 1936, do noticiário 

esquerdista de curta duração The World 

Today), Philip Yordan e Ranald 

MacDougall levaram os créditos, e sob a 

direção de Byron Haskin, os papéis 

principais tiveram Charlton Heston e a 

belíssima Eleanor Parker. No mercado 

brasileiro, ganhou o título de A selva nua. 

Ambientado no coração da Amazônia,  

na transição do século XVIII para o XIX, o 

filme narra a saga de um jovem aventureiro 

(Christopher Leiningen, vivido por Heston) 

que se embrenha nas selvas e, ali, no curso 

de dezesseis anos, dedicando-se ao cultivo 



do cacau em terras irrigadas pelo rio Negro, 

acaba por erguer um pequeno império, 

tornando-se rico e poderoso, senhor de uma 

centena de trabalhadores, recrutados entre 

os indígenas da região. As coisas mudam 

ante a notícia de que uma massa colossal de 

formigas marcha na direção de suas terras, 

devastando tudo que se põe à frente. Na 

descrição de um dos personagens, “bilhões 

e bilhões de formigas guerreiras, como um 

exército treinado, cobrindo em seu avanço 

uma extensão de três quilômetros de largura 

e trinta de comprimento”. Uma nuvem 

apocalíptica de noventa quilômetros 

quadrados dessas pequenas terríveis 

criaturas. São as marabuntas 

(cheliomyrmex andicola), avermelhadas, 



mandíbulas à semelhança de garras e 

dotadas de espinhos, com as quais se 

atracam às vítimas, inclusive vertebrados, 

como lagartos, serpentes, pássaros e 

animais de porte maior, cujos tecidos 

orgânicos são removidos e consumidos. O 

homem não escapa à sua voracidade.  

Dando-se que todos fogem da região, 

Leiningen e alguns de seus homens ficam e 

resistem. Ele sobrevive e aniquila as 

formigas, explodindo os diques que 

confinam o sistema de irrigação de suas 

plantações, mas não se pode dizer que tenha 

vencido, pois em lugar de seu reino instala-

se o cenário desolador da devastação. 

A leitura do texto jornalístico conduz à 

minha lembrança um longo desfile de 



outras matérias reveladoras dos nefastos 

efeitos da antropia sobre aquele bioma 

garantidor do equilíbrio climático 

planetário. Sem preocupações 

metodológicas com a relação que segue, 

meramente exemplificativa e incapaz de ser 

exauriente: o corte criminoso de árvores 

para o comércio ilegal de madeira; as 

queimadas, que incineram flora e fauna, 

com inevitáveis processos extintivos de 

espécies; os esbulhos possessórios nos 

ramais, que são caminhos perpendiculares 

às grandes rodovias; a ocupação 

desordenada, mesmo em áreas de 

preservação; os garimpos que, em afrontoso 

desafio às proibições legais, encharcam os 

rios de mercúrio e envenenam os índios;  



extrativismos minerais operados na 

clandestinidade, determinantes de vastas 

erosões; a biopirataria, vocábulo de 

conotações incontáveis, que não se esgotam 

no tráfico de animais e plantas silvestres, 

estendendo uma cadeia de violações 

sucessivas que vão da apropriação de 

recursos e conhecimentos das populações 

locais até o abusivo patenteamento, 

resultando na privatização de recursos 

genéticos oriundos ou imanentes a plantas, 

animais e micro-organismos. Parte dessa 

coleção de calamidades tem prova pré-

constituída por imagens de satélite.  

O mais exuberante ecossistema da 

Terra, com biodiversidade não comparável 

em qualquer outro lugar do planeta, poderá 



não mais existir em quarenta anos, dizem 

alguns estudiosos. A selva nua de 

Christopher Leiningen, inspirada no conto 

de Carl Stephenson, ganharia, enfim, 

extensões continentais. E nas vastidões 

desérticas, insepultas na terra desnuda de 

verde e de vida, o silêncio se romperia 

apenas pelo eco permanente de uma 

indagação perplexa: Que tipo de criatura 

devasta seu próprio habitat? Antes, as 

marabuntas. 
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