
 CONSCIENTIZAÇÃO PELA LIBERDADE DOS PÁSSAROS  

E  ALERTA PARA O TRÁFICO DOS ANIMAIS 

Adriana Backes 

 

No Parque Municipal Henrique Luiz Roessler, o Parcão, de Novo Hamburgo - RS, 

foram desenvolvidas ações conjuntas de sensibilização, Educação Ambiental e Proteção 

Ambiental pela liberdade dos pássaros e pelo fim do tráfico de animais, através das 

Secretarias do Meio Ambiente (SEMAM) com o apoio da 2ª Delegacia de Novo Hamburgo, 

que recebeu o Selo de Delegacia Amiga dos Animais e da Secretaria de Educação (SMED) 

durante o ano de 2022. Ações que aconteceram  em diversos momentos e formas, como 

passaremos a descrever a seguir. 

 LIBERTO 

 

A SEMAM, através da diretora de Proteção Ambiental, Maya diretora Ruschel,   

realizou uma  Instalação Artística no Parcão - com a colocação de mais de 200 gaiolas que 

foram apreendidas desde de fevereiro de 2022,  em operações de resgate de aves 

silvestres criadas ilegalmente. Batizada de "Liberto", a instalação foi construída junto a uma 

árvore próxima a entrada do Parque. A mesma foi inaugurada na Semana do Meio 

Ambiente (31 de maio a 11 de junho). Também foram colocadas nomeadas de 

“Pensamentos no Caderno”, confeccionados pelas Educadoras Ambientais do Parcão 

(SMED) Adriana Backes e Adriana Rovêda Cornelius, com  a intenção de sensibilizar e 

conscientizar  os visitantes sobre os prejuízos causados pelo tráfico de animais.  



 
 

 



 

 



 



 

 
 

 

 

 



"O pessoal que vem ao Parcão fica chocado com a quantidade de gaiolas 

apreendidas. A ideia é justamente causar um impacto nas pessoas, pois os bichinhos estão 

presos e deveriam estar livre voando pela natureza", comenta a diretora de Proteção 

Ambiental, Maya da Silveira Ruschel. "Esses animais não podem ser mantidos em 

cativeiros a não ser por criadores autorizados, pois do contrário, acabam prejudicando muito 

a procriação e a permanência dessas espécies nos seus habitats naturais. Estima-se que a 

cada animal que chega em uma residência, de 10 a 12 morreram no caminho", 

complementa.  

(https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/jornal_cidades/2022/05/848812-acao-em-

novo-hamburgo-alerta-para-o-trafico-de-animais.html ) 

    PALESTRA, VISITA AO PARQUE, FEMICTEC E MOSTRATEC JÚNIOR 

A escola Dr. Jacob Kroeff Netto convidou a  professora e bióloga  Adriana Rovêda 

Cornelius da Educação Ambiental do Parcão, para conversar com  os alunos  sobre o 

Tráfico de Animais. 

 

 

 
 

Conversa da professora Adriana Rovêda com os estudantes  

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/jornal_cidades/2022/05/848812-acao-em-novo-hamburgo-alerta-para-o-trafico-de-animais.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/jornal_cidades/2022/05/848812-acao-em-novo-hamburgo-alerta-para-o-trafico-de-animais.html


 

Num outro momento a escola veio ao Parcão para participar das atividades de 

Educação Ambiental, conhecer a Instalação do Liberto e ouvir  a diretora Maya sobre a 

instalação, apreensão de gaiolas, tráfico de animais. A Escola ficou tão sensibilizada que 

trouxe essa temática pra Feira Científica sob o título: E aí?  Gaiolas pra quê? O projeto foi 

levado para  IX Feira Municipal de Iniciação Científica e Tecnológica de Novo Hamburgo 

(FEMICTEC), que  ocorreu  entre os dias 28 a  30 de setembro  nos pavilhões da Feira 

Nacional do Calçado (FENAC), sendo um dos 45 projetos selecionados para participar da 

Mostratec Júnior realizada pela Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, que ocorreu 

em outubro, também na FENAC.  

 
 

Alunos da EMEB Dr. Jacob Kroeff Neto conhecendo o “Liberto” 

 
 

Maya Ruschel e Adriana Rovêda conversando  

com os estudantes  da EMEB Dr. Jacob Kroeff Neto. 



 
 

 
 



 

E aí? Gaiolas para quê?  

Pesquisa em exposição na  FEMICTEC e MOSTRATEC JÙNIOR 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PARCÃO NA FEMICTEC 

 

A Educação Ambiental do Parcão também participou da IX FEMICTEC, realizada na 

FENAC, onde foi  feito uma mini instalação com gaiolas e placas dos “pensamentos no 

caderno”  representando o ”Liberto”. As crianças, jovens e adultos que se inscreveram nas 

oficinas, ouviram a fala da professora Adriana Rovêda sobre o tráfico de animais  e  o 

“Liberto” e o motivo e o significado dele.  

 

Professora Adriana Rovêda falando com os estudantes na FEMICTEC 



 Após essa fala, as crianças eram convidadas a fazer Chi Kung (meditação em Movimento) 

fazendo o movimento do pássaro, que faz referência aos pássaros voando livres, leves e soltos na 

imensidão do céu e natureza. E buscamos imaginar que de fato estamos voando e sentindo essa 

liberdade, essa leveza.  E no final quando conversamos sobre como se sentiram. E diante da resposta 

de realmente  se sentirem bem, sentirem mais leves,  nos reportamos mais uma vez ao fato de que os 

pássaros não merecem e nem devem ser aprisionados. Se nós nos sentimentos assim, vamos nos 

colocar no lugar deles e pensar como eles se sentem quando estão livres e quando estão presos.  

 

 
 

Professora Adriana Backes fazendo Chi Kung, o movimento do pássaro. 

 

 

 
 

 

Ilustração de Anael Macedo @risca_nael 

 



CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “ODARA NA FLORESTA” 

 

 

Durante as atividades de Educação Ambiental, acontece a contação da história 

“Odara na Floresta” criada e contada pela professora Adriana Backes (fada Arco Íris), 

inspirada na fauna, flora, relevo e hidrografia do Parcão e nas questões de equilíbrio 

ecológico desse ecossistema. A história também também faz referência a questão da 

prisão/liberdade das aves,  fazendo com que as crianças que ouvem se coloquem no lugar 

delas.  

 
 

 

Nessa história o passarinho conversa com as crianças e pergunta: 

 

Crianças o que vocês acham que nós passarinhos, preferimos: 

 

Estar no ninhos das árvores com as nossas famílias. 

 



 
 

Voar pela imensidão do céu 

 

 
 

 

Estar junto com outros animais livres na natureza 

 



 
 

 

Pular de galho em galho das árvores e comer suas frutinhas 

 

 
 

 

Ou ficar, pra sempre presos dentro de uma gaiola?  



 

 
 

 
 



 

 

Percebe-se pela expressão do olhar que muitas crianças  pela primeira vez,  se dão 

conta que os passarinhos numa gaiola,  estão numa prisão perpétua Perderam a liberdade 

e tudo que ela proporciona. Algumas comentam: tadinho…. ou respondem nãooooo ele 

prefere ficar solto e livre na natureza. Ainda comentamos sobre a pandemia, que não 

gostamos de ficar em casa e não ter liberdade de sair, por um tempo, imagina pra sempre. 

Então a fada pergunta: Vamos libertar o passarinho? A maioria das crianças manifesta que 

sim!  

 

 

LIBERTANDO OS PÁSSAROS COM A PRESENÇA DAS CRIANÇAS                         

 

Na manhã do dia 14 de setembro, uma turma da EMEI Chapeuzinho Vermelho,  

faixa etária 4, que estavam participando das atividades de Educação Ambiental do Parcão, 

acompanhou a soltura de aves  apreendidas realizada com o biólogo Carlos Normann.  

 

 
 

“Durante a semana, a Diretoria de Proteção Ambiental atuou em apreensões e a 

ideia é que as aves que tenham capacidade de reinserção ao habitat natural sejam soltas. 

“Essa interação com as crianças é muito importante, pois é de pequeno que se cria a 

cultura de proteção ambiental e se desfaz essa cultura bizarra de passarinho em gaiola”, 

afirma a diretora de Proteção Ambiental, Maya Ruschel. Ela reitera que o tráfico de animais 

silvestres é crime e deve ser denunciado. As denúncias podem ser feitas diretamente à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) pelo 3097-9400. 

https://novohamburgo.rs.gov.br/noticia/estudantes-participam-soltura-aves-apreendidas-

parcao 

 

Para finalizar, abaixo, alguns posts que levam a reflexão sobre a situação dos 

pássaros presos em gaiolas.  

https://novohamburgo.rs.gov.br/noticia/estudantes-participam-soltura-aves-apreendidas-parcao
https://novohamburgo.rs.gov.br/noticia/estudantes-participam-soltura-aves-apreendidas-parcao


 

 

http://movimentocnm.blogspot.com/2017/04/crueldade-passaro-na-gaiola-nao-canta.html 

 

 

https://luizlmarins.wordpress.com/passarinho-solto/ 

http://movimentocnm.blogspot.com/2017/04/crueldade-passaro-na-gaiola-nao-canta.html
https://luizlmarins.wordpress.com/passarinho-solto/


 

Como você pode manter um passarinho preso em uma gaiola e ainda assim chama-lo de 

seu ? 

http://garotodiversidade.blogspot.com/2015/02/passarinho-legal-e-passarinho-solto.html 
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