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Professor de História do município de Portão

Há preocupações da ala destra da sociedade 

sobre a iminência de um porvir comunista. Em 

1937, Vargas, com o Plano Cohen, alegou que os 

comunistas tinham planos de tomar o Brasil e im-

plantar uma ditadura marxista. Para nos defen-

der, ele deu um sobre golpe e instalou uma dita-

dura de viés fascista. Os historiadores provaram 

que o plano era uma desculpa para que Vargas se 

mantivesse no poder. Mas quem dá importância 

aos historiadores?

Em 1961, sob a alegação de que João Goulart 

seria comunista, a direita tentou derrubá-lo. Não 

contavam com a resistência do Brizola. Jango 

reassumiu, ainda que num sistema parlamentaris-

ta (ao qual sempre recorre o grupo que perde as 

eleições), e não se tem notícia de que os comunis-

tas o tenham influenciado. Em 1964, a elite bra-

sileira derrubou Jango. A acusação mantinha-se. 

Comunista! O motivo real: ele aumentara o salário 

mínimo e queria aprofundar a reforma agrária.

Em defesa dessa população que seria prejudi-

cada por melhorias, os militares acusaram Jango 

de tentar implementar uma ditadura proletária no 

Brasil. Para nosso bem, implantaram uma ditadu-

ra militar que matou e fez desaparecer centenas 

de pessoas.

Agora, vejo alegações pateticamente iguais àque-

las. Acusam o PT de tentar transformar o país em uma 

república comunista. Logo o PT, em cujo governo os 

bancos enriqueceram e grandes empresas privadas 

foram beneficiadas pela corrupção de alguns de 

seus membros. As reformas propostas pelo interino, 

leia-se golpista, Michel Temer, confirmam: para que 

a situação dos trabalhadores melhore, não se pode 

lhes conceder benefícios.

Os comunistas nunca tiveram relevante força 

no Brasil. Desde sua tardia importação, da já efer-

vescente Europa do início do século 20, até hoje, 

as ideias comunistas jamais lograram pleno êxito 

entre a população. Mesmo entre os mais pobres. 

Na verdade, nem mesmo a esquerda foi real-

mente forte no Brasil. A doutrina que teve sucesso 

aqui entre os pobres foi o trabalhismo, que era de 

esquerda, mas não necessariamente os trabalha-

dores faziam essa ligação. O trabalhismo emergiu 

e manteve-se muito mais pelo carisma dos seus 

líderes do que pela assimilação de suas ideias. 

O próprio Vargas, paradoxalmente, é o maior ex-

poente do trabalhismo brasileiro. As vitórias do PT, 

iniciadas com o Lula, seguem a mesma lógica.

A direita deve bastar-se. Seus argumentos ain-

da não passam de um antagonismo a um “perigo 

comunista”.

Lecionar e correr. Essas são duas das 

paixões de Carlos Adriani Lara Schaeffer, 

-

de aula começou bem mais cedo. Formado 

conta que em seus primeiros empregos na 

área de redes de informática sempre dava 

um jeito de dar aulas para colegas pelo pra-

zer de ensinar. Até que em 1998 veio o con-

mais parou. “A sala de aula é o meu chão”, 

afirma Carlos, que também fez mestrado 

-

sidade Federal de Santa Catarina (FSC). 

As corridas (maratonas) chegaram em sua 

vida um pouco mais tarde e a partir de um 

momento difícil, o falecimento de seu pai, por 

um AVC, em 2011. O fato acendeu um sinal 

de alerta em seu estilo de vida. “Percebi que 

estava no mesmo caminho do meu pai, se-

dentário, com sobrepeso, alimentação ruim e 

nenhum cuidado com a saúde, além de mui-

to trabalho”, lembra. A partir daí começou a 

fazer exames e ouviu do próprio médico que 

ele poderia ter o mesmo fim de seu pai, porém 

muito antes devido às condições de saúde. 

Iniciou então uma mudança no estilo de 

vida e a busca pela prática de um espor-

te. Pensou no futebol, mas logo viu que não 

conseguia conciliar os horários de professor 

com atividades coletivas. Em 2014, um cole-

ga lhe sugeriu a corrida, que apesar de po-

der ser praticada em grupo, cada um tem sua 

planilha e desenvolvimento individual. A pri-

meira atitude foi se inscrever numa prova de 

rua em que, com dificuldade, completou os 3 

quilômetros propostos. “Naquele dia gostei 

do ambiente da corrida, com muita gente sor-

rindo num domingo de manhã, e aquilo me 

despertou algo no esporte que eu não conhe-

cia”, lembra. No mesmo dia, saiu inscrito em 

um grupo de corrida. Mas, com sua vida to-

40 horas semanais, a solução foi começar a 

correr sozinho, com a orientação do professor 

do grupo, dentro do campus, após as aulas. 

Desde então os desafios só aumentam, já 

colegas e até alunos se motivaram a correr 

com ele. Com metas sempre crescentes, a con-

quista dos 21 quilômetros (meia maratona) foi 

um momento marcante e, agora, seu próximo 

grande desafio será uma prova de 25 quilô-

metros de subida, na Serra do Rio do Rastro, 

em Santa Catarina, em setembro de 2017.

O resultado disso tudo se reflete em sua 

saúde física e mental. Eliminou 14kg, melhorou 

o sono, a respiração, o desempenho na sala 

de aula e a qualidade de vida de um modo 

geral,  e faz novas amizades a cada prova. E 

nos últimos exames médicos teve uma gran-

tinha no lado direito do coração, e que vinha 

sendo monitorado pelo médico, desapareceu. 

“O médico até pediu para eu repetir o exa-

me para ter certeza, e constatou que devido 

ao meu novo estilo de vida o corpo criou uma 

nova forma de irrigar aquela área e liberou o 

bloqueio”, comemora, e complementa: “Meu 

único problema agora é que seu eu ficar mais 

de dois dias sem correr, eu enlouqueço”.

por Delmar Bertuol

por Grazieli Gotardo

Correr, amar, ensinar
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Sempre os comunistas!

PALAVRA DE PROFESSOR

Os artigos para essa seção devem ser enviados até o dia 15 de cada 
mês com 2.300 caracteres para o e-mail
palavradeprofessor@sinprors.org.br.

A seção Intervalo se propõe a revelar o perfil humano dos professores ao relatar experiências de educadores que desenvolvem atividade 
seja de forma profissional ou como passatempo. Envie sua sugestão aos editores: extraclasse@sinprors.org.br.

O professor Carlos Adriani Lara Schaeffer vive tanto o encantamento com a sala de aula 
quanto das corridas que pratica e participa


