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ça que afligem a sociedade. Digo 

todos, pois não é necessário ser do 
Corpo Editorial do BMA para escre-

ver: estamos sempre abertos a 

receber textos a serem publicados. 

Também é espaço de expressão, 

pois os autores são livres para 
escrever seus textos da maneira 

que lhes parecer mais conveniente. 

Por fim, é um espaço de partilha, 

pois tudo o que é escrito é exposto 

à sociedade. Ademais, o debate 
nunca se encerra nessas páginas 

preenchidas. Ele deve evoluir, 

estimulando reflexões e novas 

discussões. Por meio do retorno 

dos leitores e diálogo com os mes-

mos é, também, possível ampliar 
tais debates. 

E qual é o valor dessa 

escrita? Será ela capaz de mudar o 

mundo? Arrisco-me a responder à 

segunda pergunta com um ―não‖. 
Uma simples escrita não é capaz de 

mudar o mundo.  Primeiramente, 

tenho dúvidas sobre a expressão 

―mudar o mundo‖. Considero-a 

muito pessimista, diga-se de passa-
gem. Dá a entender que o mundo 

precisa de uma mudança completa 

e radical – como se precisássemos 

de um mundo novo. Penso que alguns 
aspectos precisam ser mudados, já 

outros, não. Enfim, voltando à ques-

tão do valor da escrita: essa não 

muda o mundo. Muda as pessoas. 

Quantas pessoas? Difícil questão. Há 
quem leia ou escreva as páginas de 

uma publicação de denúncia e não 

sinta nada; por outro lado, há quem 

seja tocado, inflamado. Há de tudo 

um pouco. 
As pessoas, sim, 

―mudam o mundo‖. Acredito que o 

grande valor da escrita é sua capaci-

dade de gerar uma reflexão – e, 

quiçá, uma transformação – coletiva. 

Isso é poderoso. Nossa sociedade 
valoriza muito mudanças individuais 

e isoladas, porém não devemos 

esquecer a grande força presente na 

coletividade. 

E essa parece ser uma 

das razões que explica o fato de 

espaços e projetos como o Boletim 

do Meio Ambiente serem tão especi-

ais. E, por isso, existem pessoas que 

leem e escrevem, de maneira apaixo-

nada, as páginas que o compõem. 

D 
ia desses, me deparei com 

uma situação desagradável. 

Identifiquei uma situação de 

injustiça muito grande e 

comecei a pensar como poderia 

contribuir para findar a mesma.  

Infelizmente, nem sempre podemos 

nos dirigir aberta e imediatamente a 

situação de conflito e fazer algo 

prático a respeito do mesmo. Eis que 

surge a famosa sensação de impo-

tência que perturba muitos. 

No entanto, no meio 

desses sentimentos de indignação e 

inconformidade, comecei a pensar 

que eu poderia, sim, fazer alguma 

coisa. Só precisava descobri-la! Foi 
aí que surgiu uma resposta em minha 

mente: posso denunciar, escrevendo 

no Boletim do Meio Ambiente (BMA). A 

partir desse momento percebi que 

enxergo o BMA como um espaço de 
denúncia, de expressão, de partilha – 

dentre outras possibilidades. 

O Boletim do Meio Ambi-

ente é um espaço de denúncia, pois 

todos são convidados a escrever 
sobre conflitos e situações de injusti-
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