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HENRIQUE ROESSLER - UM EDUCADOR AMBIENTAL (1955-1963). Elenita Malta Pereira,
Adolar Koch (orient.) (UFRGS).
O presente trabalho está em desenvolvimento durante o ano de 2008 como requisito para as disciplinas
Seminário de Estudos Brasileiros e Prática de Estudos Brasileiros, com vistas a concluir o Bacharelado em História.
Trata-se de um estudo de trajetória do ambientalista Henrique Luis Roessler, fundador da primeira entidade
ambientalista do Rio Grande do Sul, em 1955. Para conscientizar a população da necessidade de preservar a
natureza, confeccionou e distribuiu vários cartazes e panfletos, principalmente para as escolas do Estado. Escreveu
cerca de 300 crônicas sobre a temática da conservação ambiental e foi ativista muito antes do boom do movimento
ambientalista. Através da análise de seus escritos (panfletos e crônicas), bem como de aspectos singulares de sua
vida particular e do contexto geral da época, a pesquisa se propõe a investigar a campanha educativa que ele
empreendeu nos anos finais da vida (1955-63). Tem como objetivo geral analisar o trabalho de conscientização
ambiental empreendido pelo ambientalista, através de sua obra e trajetória de vida, e como objetivos específicos
analisar o papel de Henrique Roessler na construção do movimento ambientalista gaúcho da década de 1970 e
relacionar aspectos da vida cotidiana que tenham influenciado na produção de crônicas e panfletos de caráter
educativo ambiental. Para estudar a trajetória final de Roessler, a pesquisa se vale das crônicas publicadas por ele no
jornal Correio do Povo, de 1957 a 1963, panfletos e documentação doada pela família ao Arquivo Histórico do RS,
de fontes orais, com entrevistas a parentes e ambientalistas, bem como de bibliografia específica. Roessler, ao
dedicar grande parte de seu material a professores e estudantes, apostava na educação como elemento regenerador
das condutas destrutivas que ele tanto condenava. Infere-se, através de seus escritos, uma preocupação recorrente
com a formação de novos cidadãos, cientes de seus deveres para com o meio ambiente.
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