
*1 - Introdução do programa:* 

 

(Júlio) Apresentador: Estamos aqui hoje no Programa Cena 1. 

 

(Júlio) Apresentador: Como vocês já conhecem aqui nós abordamos assuntos de interesse 

comum, conhecemos novos projetos e ideias que transformam nosso mundo em um lugar 

melhor. 

 

APLAUSOS SEMPRE QUE ANUNCIAR UM CONVIDADO 

 

(Júlio) Apresentador: O programa está imperdível, os nossos convidados são Coordenadora 

Vanessa da ONG Alquimia, o Pedagogo Elifas com especialização na pedagogia Waldorf e o 

Rapper Emicida. 

 

E você que está acompanhando nosso programa ai de casa, manda pra gente um depoimento 

contato a sua vivência com alguma ONG, já já a gente vai ler aqui no programa. 

 

*2 - Apresentação da ONG.* 

 

(Júlio) Apresentador: Vamos começar por você Vanessa, primeiramente é um prazer receber 

você aqui, conta pra gente um pouco desse seu trabalho lá na ONG Alquimia...  

 

(Vanessa) Coordenadora: O prazer é todo meu, eu acompanho bastante o programa e agora está 

aqui pra mim é uma honra. 

 

(Júlio) Apresentador:  O prazer é todo nosso, Como surgiu a ONG Vanessa?  

 

(Vanessa) Coordenadora: A ONG surgiu por... 

 

(Júlio) Apresentador:  

 

IMAGENS DA ONG PASSANDO NO PROJETO 

 

Perguntas da entrevista: 

● A quanto tempo você trabalha na ONG? 

● A região que se localiza? 

● Qual a importância da ONG? 

● O quanto ama esse trabalho?  



● Tem alguma história, algum aluno que tenha te marcado ao longo desse tempo todo? 

 

(Júlio) Apresentador: O nosso repórter Itallo entrevistou uma das mães que tem seu filho 

matriculado na ONG, vamos ver... 

 

*3 - Apresentação da Pedagogia Waldorf*  

 

(Júlio) Apresentador: Elifas, tudo bem? Um prazer recebê-lo, o Ítallo comentou sobre a 

pedagogia Waldorf, você pode explicar para nós o que é?  

 

(Elifas) Pedagogo: Mas é claro, é um prazer imenso estar aqui! Vamos lá, a pedagogia Waldorf 

nasceu a partir da necessidade de olhar para desenvolvimento da criança em sua integralidade, 

em não apenas se preocupar em trazer os conteúdos para a vida dessa criança, mas como ela 

também pode desenvolver uma inteligência social, uma habilidade em vários aspectos na vida 

dentro do seu fazer. Então ela se ocupa no âmbito do PENSAR, No âmbito do SENTIR e No 

âmbito do QUERER da criança. 

 

Eu tive a honra de conhecer a ONG e pude ser voluntário lá também, eles realmente fazem um 

trabalho incrível e bem emocionante.  

 

(Júlio) Apresentador:  Elifas, as pessoas ficam curiosas… No dia a dia, na sala de aula o que é 

diferente? 

 

(Elifas) Pedagogo: Olhando para a educação infantil, as crianças brincam bastante e dentro da 

educação infantil na sala, que é enorme, é a continuidade de sua casa, onde tem o cantinho de 

cuidar da louça, a cozinha dentro da sala de aula… Então tem o ritmo todos os dias desse brincar 

dentro da sala de aula e fora da sala de aula.  

 

(Júlio) Apresentador:  E como as crianças ficam em sala de aula? É diferente ou é em fileiras 

também?  

 

(Elifas) Pedagogo: É uma decisão do professor que está em sala, ele organiza a sala conforme a 

necessidade daquele momento, então pode ser em fileiras, pode ser em roda… 

 

(Júlio) Apresentador: Como  é a formação desse professor? E esse professor acompanha os 

alunos no decorrer dos anos? É sempre o mesmo professor? 

 



(Elifas) Pedagogo: É, ele vai ter uma formação especializada para lidar com a pedagogia 

Waldorf. Ele vai acompanhando o aluno, desde o seu primeiro ano, então ele é responsável por 

aquela classe desde o primeiro ano até o oitavo ano. No nono ano já entra em outros moldes 

que é para o Ensino Médio. O professor assume todas as disciplinas: Português, Matemática, 

História… O ensino se fundamenta nessa forma de lidar com o conteúdo em épocas, durante 

quatro semanas a criança no primeiro horário ela lida com esse conteúdo e a aula em si também 

tem uma atividade rítmica do movimento, por exemplo toca uma flauta ou realiza-se uma 

atividade como uma brincadeira rítmica…  Depois ela é conduzida a olhar para aquilo que ela 

aprendeu no dia anterior e nesse momento o professor já faz uma análise percebendo como 

cada criança se encontra, pois não damos prova. Também não adotamos o livro didático, o 

próprio caderno feito em sala de aula é o livro da criança. 

 

(Júlio) Apresentador: E lição de casa, tem? 

 

(Elifas) Pedagogo: Sim, sempre tem lição de casa, que serve para irem complementando o seu 

“livro didático”, que é o próprio caderno e serve também para o professor ir acompanhando em 

cada aula e corrigindo e orientando esse livro didático. 

 

(Caique) Platéia: Boa noite Dr. Elifaz, estou achando muito interessante a explicação, eu não 

conhecia a pedagogia ainda e a minha dúvida é como os alunos são avaliados? Eles recebem 

notas? 

 

(Elifas) Pedagogo: Não, no ensino fundamental eles não tem notas. E é muito interessante pois 

como o mesmo professor acompanha o aluno do primeiro até o oitavo ano, ele tem a condição 

de conhecer a criança, então ele consegue dizer “olha, essa criança ta tendo uma dificuldade 

aqui, uma facilidade…”. Então tem um acompanhamento do professor e é esse 

acompanhamento que “avalia” a criança e não uma nota. E embora não tenha nota, eles 

recebem um boletim descritivo e cuidadoso de cada disciplina, porque nos temos o professor de 

classe, o professor de música, o professor de trabalhos manuais, o professor de linguas, que 

trabalhamos duas línguas na escola, Inglês e Alemão, que são trabalhadas em épocas.. Então 

cada professor acompanha e avalia os alunos em um relatório dizendo as facilidades, as 

dificuldades, mas sem atribuir uma “nota”, como estamos acostumados a ver no modelo 

tradicional de ensino. 

 

(Júlio) Apresentador: Por fim temos um trecho do  vídeo especial de 100 anos da pedagogia 

Waldorf que conta a expansão da pedagogia no mundo, vamos assistir. 

 

VÍDEO DE 100 ANOS DA PEDAGOGIA WALDORF 



 

(Elifas) Pedagogo: É realmente incrível, é um trabalho emocionante. 

 

*4 - A experiência do Emicida com a ONG.* 

 

(Júlio) Apresentador: Emicida meu amigo, a gente não esqueceu de você não, pouca gente sabe 

mas o emicida foi um dos alunos da ONG e ele vai contar um pouco da experiência dele... Como 

que são as suas lembranças da ONG Emicida? Dá saudade?  

 

(Kauê) Emicida: O Julio meu amigo, sempre bom estar aqui, meu coração apertou de saudade, 

lembro de cada cantinho daquele lugar... (Conta uma experiência forte)  

 

(Julio) Apresentador: Emicida por finalizar recitando algo música?  

 

(Kauê) Claro, Lembro bastante desta aqui, compus em uma fase difícil da minha vida, as vezes 

batia uma revolta grande quando era pequeno, era difícil manter a postura, mas essas coisas 

nos amadurecem mais cedo, resta saber se isso é bom ou ruim...  

 

(Recita a música)  

 

*5- Fim do Programa.* 

 

(Julio) Apresentador: Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu queria 

fazer uma pequena reflexão sobre o programa de hoje. 

 

 

 

 

   



Quem aqui acha que pode mudar o mundo? Quem acha que mudar o mundo é impossível? 

O impossível não é um fato, ele é só uma opinião. 

Irmã Dulce é um exemplo de que quando a gente quer mudar o mundo, a gente consegue! 

"Nós temos de ser a última porta." ela dizia. 

"Todo mundo que bater em alguma porta para socorro, nós temos de ser a última, depois de nós não podem ir 

para outro lugar. Precisamos ajudá-las" 

As pessoas diziam que essa mulher era louca! 

E mesmo assim ela continuava seu trabalho... Ela atendia as pessoas em um galinheiro improvisado. 

Hoje, as Obras Sociais da Irmã Dulce atendem mais de 2 mil pessoas por dia só na sede em Salvador!, seja com 

atendimento médico, social, na área da educação... 

Aquela "louca" deixou um legado! 

No último domingo foi canonizada como santa pela Igreja Católica, a Santa Dulce do Pobres. 

E ela se inspirou em uma outra senhora revolucionária: Madre Teresa de Calcutá, que foi prêmio nobel da paz 

no século 20, que dizia. 

"Difícil é amar o próximo. Amar quem tá longe é fácil." 

Amar o próximo é que é a dificuldade. 

Ter compaixão por alguém que sofre no Sudão por causa do ebola, ficar com pena de alguém que foi atingido 

nas Filipinas por um tufão, doer no peito as mulheres e homens que são massacrados no norte do Iraque... Até 

aí tudo bem. 

Duro é amar o próximo que tá na tua porta, na tua praça, na tua rua, no teu bairro."  

Madre Teresa dizia também: “O meu trabalho representa apenas uma gota no oceano, porém, sem ele, o 

oceano seria menor” 

Por que eu falei dessas duas grandes mulheres, hoje consideradas santas? Para a gente perceber que "mudar o 

mundo" é mais simples do que parece. 

Waldorf mudou o mundo quando criou a pedagogia que leva o seu nome, a fundadora "mudou o mundo" 

quando criou a ONG Alquimia e deu para crianças carentes a oportunidade de acesso a uma forma de ensino 

inovadora e maravilhosa como a Pedagogia Waldorf.  

E você que está nos assistindo? Eu queria te perguntar novamente, te convidar a refletir: Quem aqui acha que 

pode mudar o mundo? Como você pode mudar o mundo? 

 

Se há como mudar o mundo, acreditamos que há dois caminhos: Amor e Educação. E o programa de hoje foi 

tão legal pois falamos de um trabalho que une os dois! 

E eu quero finalizar essa reflexão com uma frase da coordenadora Guida Aoki, responsável pela ONG Alquimia. 

Ela diz: “Quando as pessoas entenderem que o mundo só será melhor, quando a gente tornar a vida do outro 

melhor, aí a gente muda o planeta!” 



 

 

Quero agradecer a presença de vocês, hoje foi um programa especial, espero que tenha levado a 

vocês de casa e da plateia, a esperança, muito obrigado Vanessa, Elifas e Emicida, vocês levam 

esperança aos nossos corações, obrigado pela a inspiração de vocês! Palmas a eles!!!  


