
Confiança gera otimismo. Otimismo gera entusias-
mo. E entusiasmo move o mundo.

A escola está em plena época de matrículas, verifican-
do dia a dia, hora a hora, quem são as famílias que reno-
vam sua opção pela pedagogia Waldorf. É um momen-
to riquíssimo na biografia de toda a comunidade. Fosse 
um ano comum, passaríamos batidos por essa renovação 
de votos que é feita em todo final de segundo semestre, 
mas, como 2020 não está deixando pedra sobre pedra na 
inconsciência humana, os fatos saltam aos olhos e, feliz-
mente, temos muito a comemorar. 

E queremos compartilhar com nossa querida comu-
nidade. 

Passada a semana de rematrículas, abrimos para a 
recepção de novos alunos. E é impressionante como é 

dinâmico o fluxo: temos alunos que saíram da escola soli-
citando sua volta, temos mais de 30 famílias em processo 
de aproximação e temos, também, famílias optando por 
outros caminhos. Os números ainda não estão fechados e 
claro que temos preocupações de ordem prática, quantita-
tiva, pois é dependendo do número de alunos efetivamen-
te matriculados que poderemos afinar nosso planejamen-
to para o próximo ano. A planilha da escola é absoluta-
mente transparente e são as mensalidades que alimentam 
fisicamente o ser Anabá. Mas a realidade não se resume 
ao material. Outras forças se movimentam e, em situação 
de crise, são elas que fazem a diferença. O envolvimento 
da comunidade em ações de solidariedade, a posição da 
escola de ampliar as ajudas às famílias que foram mais 
atingidas pelas consequências da pandemia, as possibili-
dades legais de administrar fundos e receber auxílios do 
governo já garantiram que chegaremos economicamente 
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estáveis ao final do ano. Professores e colaboradores tive-
ram seus ganhos integrais garantidos, e isso não é pouca 
coisa numa situação desta gravidade, ainda mais se tiver-
mos em mente que aproximadamente 85% da receita da 
escola têm como destino a folha salarial.

Com isso realizado, focamos agora em 2021. São vá-
rias as comissões envolvidas e três os cenários possíveis: 
100% aula presencial, 100% aulas online e ensino híbri-
do. O bom senso coloca como mais provável a terceira 
opção, mas temos que estar preparados para tudo. Ima-
ginemos, então, a dificuldade de detalhar as ações neces-
sárias para cada um desses cenários tendo a informação 
fundamental ainda indefinida: o número de alunos. O ele-
mento mais básico do planejamento, que é a grade de au-
las, depende do número de alunos já que deste depende a 
divisão ou não de turmas com a consequente necessidade 
ou não de contratação de professores. Enfim, é um enca-
deamento de dependências que, excepcionalmente este 
ano, está exigindo de todos nós um olhar não imediatista. 

Se olharmos para o chão, veremos um abismo e a ver-
tigem nos jogará para dentro dele. Mas se levantarmos a 
cabeça e mirarmos lá na frente, para além da turbulência 
– e a turbulência sempre tem seu fim; o passado nos ensi-
na isso – veremos nossa escola firme, saudável, cheia de 
gente entusiasmada e solidária se encontrando e se abra-

çando nos inúmeros momentos de vida em comum que a 
atividade pedagógica proporciona.

Com a projeção desses cenários e as ações necessárias 
para dar conta de cada um deles, teremos, em breve, o 
mapa para 2021. Mas o mapa não é o território. O plano 
não é a viagem. A vida é sempre mais rica, surpreenden-
te. E é com esse espírito que convidamos todos os mem-
bros da nossa comunidade a olhar mais à frente, a segurar 
conosco, firme, o leme que aponta para nosso destino, a 
continuar no caminho escolhido com consciência e ins-
piração, evitando assim os falsos dilemas que surgem na 
correria do dia a dia, passando por cima de obstáculos 
que, se mirados com olhos baixos, parecem muito maio-
res do que são.

Confiança ainda é necessária, mas as conquistas re-
centes nos autorizam a esboçar um sorriso. Está dando 
certo. Vai dar certo. E é com gratidão que temos que vi-
ver também este momento.

Com profundo amor fraterno nos despedimos, acre-
ditando que, muito em breve, teremos notícias ainda me-
lhores para compartilhar.

Administração, Secretaria e Conselho Pedagógico da 
Escola Waldorf Anabá

Todos os comunicados da quarentena enviados pela escola estão compilados sob o  
menu Secretaria, no site do Anabá: www.anaba.com.br. | Confira aqui se você perdeu algum.

“Confiança é uma das palavras de ouro que, no futuro, deverão dominar a vida social. 
 Amor pelo que se tem a fazer é outra palavra de ouro.  

E, no futuro, serão socialmente benéficas as ações que forem realizadas  
por amor aos homens em geral.” 

Rudolf Steiner
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