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O Complexo Educacional São Judas Tadeu completou, em 1997, 50 anos em prol da Educação da Zona Leste de São Paulo. Você, leitor, que vive ou viveu no ambiente São Judas, certamente foi protagonista ou testemunha de fatos relevantes, memoráveis, pitorescos, etc. Este espaço é seu. Demonstre aos demais leitores que A São Judas Também é História, e que você é personagem de nossa história.


VELHAS HISTÓRIAS E A FORÇA CRIATIVA DE UM ROMANCE ESCRITO NO AMBIENTE SÃO JUDAS — CHAMBERLAND E O PARAÍSO PERDIDO, DE ALBERTO MESQUITA FILHO
Antonio Melo Mesquita** O professor Antonio Melo Mesquita é graduado em Letras Vernáculas, pela Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo (USP). Foi professor de Língua Portuguesa e Literaturas Brasileira e Portuguesa do antigo Colégio Marista “Nossa Senhora do Carmo”, do Colégio “Cristo-Rei”, do Colégio “São Judas Tadeu” e do Colégio Marista “Arquidiocesano de São Paulo”. É também membro efetivo da União Brasileira do Escritores, de São Paulo, tem ministrado Cursos de Atualização em Língua Portuguesa, de Redação Profissional, de Linguagem Forense, em diversas entidades do Estado de São Paulo, entre outras, o Conselho Reginal de Medicina (CREMESP) e, ainda, publicado uma série de estudos lingüísticos, e obras didáticas, entre outras, a obra Criatividade em Língua Portuguesa, em 4 volumes, da Editora MacGraw-Hill, do Brasil.

Desde janeiro de 1960, vivendo o ambiente São Judas Tadeu como aluno e funcionário, recém-chegado do interior paulista, depois de ter vivido toda a infância em Cabreúva, terra natal dos Mesquitas, e parte da adolescência na histórica Itu, a cidade que sediou a célebre Convenção Republicana, durante o Império, é sempre prazeroso relembrar situações vividas, como protagonista ou testemunha de fatos, relevantes, ou não, principalmente, dessa fase, ainda, de adolescente, a idade das descobertas das ansiedades dos sonhos.
Assim, estava eu matriculado no Colégio, cursando o Magistério e, ao mesmo tempo, dando aulas no saudoso “Curso de Admissão de Da Alzira”, de Português e Matemática. Aliás, nessa época, sob a orientação do Prof. Alberto Mesquita, na Área de Português, e de sua esposa, a Profa. Alzira, na Área de Matemática, o Curso de Admissão era um dos mais famosos e importantes da Capital. Na verdade, foi nessa fase, lecionando com o selecionado corpo docente, que aprendi a estudar, a preparar aulas, a trabalhar e a viver. Orgulho-me disso, hoje, de um dia ter participado da história do Colégio São Judas Tadeu, que gerou posteriormente a USJT pois foi nessa época que despontou em mim a vocação de ser professor. Com eles, meus tios Alberto e Alzira e colegas, aprendi a dominar o conhecimento apossar-me dele, e, posteriormente, difundi-lo aos nossos educandos.
No Colégio São Judas estudando e trabalhando, cheio de sonhos e aspirações, não acostumado com a agitação da cidade grande, vi-me, de uma hora para outra, numa Selva de Pedra, impelido por uma dinâmica nunca antes sentida, muito apreensivo, contudo bastante cordial e acolhedor, disposto a executar tudo o que me fosse pedido e estivesse ao meu alcance, nesses meus primeiros dias de convivência num novo colégio, num primeiro trabalho, na Secretaria do Colégio, assessorando a Diretoria e dando aulas no Curso de Admissão, numa nova cidade que começava a transformar-se na mais importante capital da América do Sul. Tudo era assustador e, simultaneamente, um grande desafio — as pessoas, a cidade grande, um mundo totalmente diferente.
Entretanto, mesmo com a boa vontade de todos que na época trabalhavam no Colégio, professores, funcionários, meus tios, foi uma época muito difícil para mim e para o meu irmão Alfredo, pois trabalhávamos muito e, concomitantemente, estudávamos. Os meus primos, só os via aos domingos, quando almoçávamos com a família, depois de termos ido assistir à missa, na igreja de São Rafael. Lembro-me bem das discussões filosóficas, literárias, políticas e religiosas, de alto nível que se travavam entre o Prof. Mesquita e o seu sogro, o Prof. Altenfelder, envolvendo, às vezes, a avó, a Da. Maria e a sua filha, a tia Alzira, os seus filhos, o José Cristiano, a Ana Maria, a “Uda” (Maria da Conceição) e o “Beto” (Alberto Filho), os futuros genros e noras, presentes, que também aparteavam, gerando, um debate digno de ser gravado e, posteriormente, apresentado num programa de televisão. 
Isso tudo acontecia, enquanto nós, o “Beto”, o Alfredo e eu, sentados na ponta da enorme mesa, um perto do outro, comentávamos, baixinho: “...enquanto eles discutem, e não comem, nós saboreamos belo pernil que está a nossa frente, porque, assim que acabarmos, sairemos de “fininho”, pela porta dos fundos, para irmos ver o movimento da agitadíssima rua Augusta. Assim, vocês dois vão conhecer o meu ' fusquinha' que acabei de ganhar por ter sido aprovado na Pinheiros.” Nasceu, nesses “dourados anos 60”, talvez, uma forte e sincera amizade, pois havia uma afinidade muito grande entre nós, da mesma faixa etária, com os mesmos anseios e desafios.
O tempo passou, o “Beto” (Alberto Mesquita Filho) graduou-se em Medicina, no ano de 1968, exercendo-a até 1980. Foi médico-assistente do Hospital das Clínicas, da USP (Nefrologia) e pertenceu à equipe que implantou os primeiros Centros de Terapia Intensiva, em São Paulo. Abandonou a Medicina, em 1980, para dedicar-se à Educação e a Atividades Científicas. O Alfredo, formado em Contabilidade, na Escola Técnica de Comércio “São Judas Tadeu”, graduou-se em Física e Matemática, pela PUC, lecionando em diversos estabelecimentos, da rede estadual de ensino. O Antonio, formado no Curso de Magistério, na Escola Normal “São Judas Tadeu”, graduou-se em Letras Vernáculas, pela USP, lecionando em diversos colégios da Capital, SP, entre outros, no Colégio São Judas Tadeu, ministrando aulas de Português e Literaturas Brasileira e Portuguesa, por dezessete anos, e coordenando a Área, recém-criada, de Comunicação e Expressão, por mais de cinco anos; e no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, lecionando Português e Literaturas Brasileira e Portuguesa, por trinta e três anos, e coordenando a Área de Línguas e Comunicação e Expressão, por mais de dez anos. 	
Registro essas informações para que se tenha a idéia de como, na vida, cada um segue o seu rumo e, geralmente, o trabalho cotidiano afasta um pouco a oportunidade de encontro entre amigos. Mesmo assim, os três, ocasionalmente, encontravam-se: — O que você está fazendo? — Eu, dizia o Beto, estou escrevendo uma teoria que vai gerar muita discussão — O funcionamento da bomba Na-K — Mas o que é isso? - dizia eu. — Ah! Você vai ler! Quando eu a publicar, você a receberá com minha dedicatória! - dizia-me o Beto. — E você, Alfredo, e os bailinhos do nosso tempo? - perguntava o meu primo Beto. — Ah! Esse tempo já passou! Agora, depois de formar-me em Física e Matemática, desde o início deste ano, estou gerenciando uma sucursal da Editora FTD, no Paraná! - respondia o Alfredo. E você, Antonio? — Além de lecionar no São Judas e no Arquidiocesano, estou terminando de escrever um livro, seriado, para o primeiro grau, cujo título deverá ser Criatividade em Língua Portuguesa, pela Editora McGraw-Hill, do Brasil. Quando sair, vocês dois os receberão - dizia o Antonio. 
Sempre houve, efetivamente, algo em comum entre os três: o Alberto, além dos afazeres no campo da medicina, escrevia livros científicos; o Antonio, além do magistério, redigia textos lingüísticos e publicava livros didáticos; e o Alfredo, além de descobrir novos talentos para redigirem os livros didáticos, para a FTD, divulgava-os e os distribuía.
Em 28 de janeiro de 1995, precisamente, em breve visita à Universidade São Judas Tadeu, encontrei-me com aquele que é mais que um parente, mais que um primo; é, para mim, um velho amigo, o então Pró-Reitor Comunitário, da Universidade, o “Beto”, cognome familiar; hoje, mais conhecido, no ambiente universitário, como Dr. Alberto Mesquita Filho. 
No saguão, depois de tomarmos um café, na lanchonete do meu velho amigo Jorge, conversamos muito, como nos velhos tempos, sempre com aqueles diálogos de outrora: Como está você? O que está fazendo? Está escrevendo? Em seguida, disse-me ele: — Vamos até a minha sala que tenho alguns livros para oferecer-lhe! Na sua sala, no prédio da Reitoria, recebi quatro livros, com a prometida dedicatória: Os Átomos Também Amam, Confesso que Blefei, A equação do Elétron e o Eletromagnetismo, e Chamberland e o Paraíso Perdido. Fiquei muitíssimo contente com o presente e prometi-lhe que os leria. Ele, o “Beto”, depois de encarar-me uns segundos, respondeu-me, rindo:
 — Duvido! Esses três, talvez, não. O Chamberland, talvez, sim. Sabe, por quê? O primeiro, continuou ele, A equação do Elétron... é um texto científico, físico-matemático, que, para os não iniciados da área científica, torna-se enfadonho... e lembre-se de que você é professor de Literatura; o segundo, Os Átomos também Amam e Confesso que Blefei, embora os textos sejam agradáveis, segundo alguns leitores, trata da natureza íntima da matéria, talvez, você não encontre aquela beleza estética que sempre procura, pois são textos mais científicos que literários; o quarto, Chamberland..., já é diferente... e tenho certeza de que você gostará, pois é um romance escrito a partir de experiências vividas, de alguém que um dia resolveu descer do pedestal, procurou diálogo com os jovens, convivendo com eles, fazendo deles personagens, mostrando aos leitores que eles serão os homens produtivos da primeira década do próximo milênio; e, ainda mais, com esses jovens, na convivência diária, no cursinho que freqüentei, aprendi que ainda é tempo de se fazer alguma coisa para que o século XX, que só terminará no ano 2001, não passe para a história como o Século da Mentira. Por isso, antecipadamente, sei que deste você vai gostar.
Li os seus quatro livros, consegui entender quase todos, uns menos, outros mais, contudo o “Beto”, o Alberto Filho, tinha razão, pois o de que mais gostei fora Chamberland e o Paraíso Perdido, um romance com uma história original, cheia de surpresa e emoções. O prof. Medina, meu colega de faculdade, nos meus velhos tempos de USP, se tivesse oportunidade de ler este romance, também poderia dizer — “as sua personagens, às vezes, tomam conta do romance”, buscando as suas identidades e as dos elos perdidos da amizade, registrando relacionamentos naturais e espontâneos entre os jovens, ou entre os jovens e pessoas de meia-idade, entre jovens e idosos.
Com a leitura do romance de Alberto Mesquita Filho, pude vislumbrar o respeito pelo outro, o diálogo, a conversa, o entendimento, a transigência, assim como a ausência deles, isto é, do diálogo, do entendimento, gera, sem dúvida, o conflito de gerações. Com a obra, analisando o relacionamento entre as personagens João e o mestre, entre João e Glorinha, pude refletir sobre a descoberta mútua, a troca de experiências, o crescimento intelectual da turma do cursinho, juntamente com o do “coroa”, bem como a admiração, a confiança e o respeito entre os professores do Anglo e os estudantes. 
Ao envolver-me com a leitura de Chamberland e o Paraíso Perdido, pude navegar, como desbravador, pelos meandros complexos da adolescência, com os seus aspectos físicos e emocionais, os seus interesses, tais como lazer, esporte e cultura, as suas dúvidas e os meios de resolvê-las, trazendo à luz os adolescentes, do fim da década de 80 e os de hoje, dos fins de 90, mergulhando nos namoros registrados, nessa época, e os de hoje, as diferentes personalidades das personagens da história, especialmente, a do João e de seus colegas. 
Descortinaram-se, então, na obra, além dos ídolos dos protagonistas, os valores e os conflitos dos adolescentes nos anos 80. Os seus problemas, direitos e deveres, podem ser estudados, após uma leitura interpretativa da obra em pauta. Com a referida leitura, até se pode ensejar um estudo sobre os familiares do adolescente que traz, para casa, por exemplo, o problema da gravidez, como foi o caso da Glorinha, personagem do livro, apresentando-nos as suas reações. Em função do contexto da obra, num trabalho efetivo de leitura extraclasse, pode-se tentar comparar o comportamento dos jovens de hoje, com aquele que se apresenta no filme americano, Nos Tempos da Brilhantina, estrelado por John Travolta, ou até com o filme apresentado pela Globo, há pouco tempo, Barrados no Baile. 
Alem disso, a obra Chamberland e o Paraíso Perdido pode-nos remeter a inúmeros debates, entrevistas ou até mesmo a pesquisas, ou a discussões sobre temas relevantes, como, por exemplo, “ o que se entende por cientificismo”, ou “ como as ciências se organizaram”, ou “quais as principais ciências, hoje”, ou “as grandes teorias científicas da humanidade e os seus respectivos cientistas”, ou “os grandes nomes das Ciências, do passado, e os nomes maiores deste século”. Ou, ainda, temas político-sociais, tais como ideologias, suas tendências, o equilíbrio de forças, o comunismo, o capitalismo, a convivência pacífica, sistemas sociais diversos, por exemplo. 
Proporciona-nos, ainda, a sua leitura, além de observar, comparar, interpretar e analisar a estrutura da narrativa, enfatizando a relação entre época, personagens e enredo da obra com os temas propostos, estudar “o paraíso perdido”, em Chamberland, e Atlântida, reino perdido, confrontando-se com a letra da música Atlântida, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, ou seja, a relação existente entre os temas das duas obras. 
Outros temas podem, também, ser oportunos, como a escolha da profissão. O educando, assim, terá oportunidade de debater e refletir — a validade do teste vocacional, a orientação do psicopedagogo, e, também, em que medida ele orienta-nos na escolha da profissão; a vida do estudante brasileiro, hoje, com suas apreensões, angústias, expectativas; como se vê, atualmente, o ensino público e o particular, e o distanciamento, ou a união da universidade pública e da particular.
Ao lado dessa extensa temática que se nos apresenta a leitura dessa obra, cujo enredo se desenvolve em plena capital paulista, que até hoje é raro acontecer, ainda, podemos, com ela, estudar alguns lugares pitorescos, tais como a Estação Bresser do Metrô, a Av. Pais de Barros, a velha e saudosa Rua Oratório, a Rua Taquari, a inesquecível Rua da Mooca, o bairro do mesmo nome, o seu contexto social, a sua base industrial, as influências exercidas pelos imigrantes italianos, o Colégio “São Judas Tadeu”, a Universidade São Judas Tadeu, além do cursinho Anglo e da Universidade de São Paulo. 
Curioso também é observar o foco narrativo da obra, isto é, quem narra a história. Será este, aquele, ou nenhuma das personagens? Participa ela, ou não, da história? É normal acontecer isso em outras narrativas? Com a apresentação dessa problemática, para o leitor, inúmeros questionamentos poderão surgir. Para o professor que, em sala de aula, estiver trabalhando com este romance, não deixará de ser algo instigante, pois os leitores-alunos tentarão desvendar o que se apresenta na narrativa e buscar as causas: quem é o narrador? ou quais são os narradores? Na vida real, por exemplo, quem poderá ser o “coroa”, o João, ou a Glorinha? Existiriam, na vida real, essas pessoas moldadas em personagens? Ou é pura ficção? Não é isso que se busca formar em nossas escolas, de hoje — um leitor instigante, reflexivo, crítico, construtivo, que possa reinterpretar uma obra de arte? 
Por isso, como professor de Literatura, procurando sempre incentivar e motivar o nosso aluno ao hábito e gosto pela leitura, visando à sua aproximação com a palavra escrita, depois de uma análise acurada da temática da obra, pude antever que a leitura do romance, de Alberto Mesquita Filho, seria muito oportuna, pois as mensagens contidas em Chamberland e o Paraíso Perdido são de uma riqueza imensurável, portanto, principalmente, numa escola como aquela em que eu lecionava, na época, com uma tradição muito forte no campo da leitura. Resolvi, portanto, incluir o nome do romance, numa relação de dez livros de autores excelentes e diversos, de editora diferentes, para ser estudado para uma possível adoção como leitura extraclasse, num dos bimestres, do ano de 1997, num dos grandes colégios de São Paulo.
Confesso que não fiquei surpreso com a escolha de Chamberland e o Paraíso Perdido, de Alberto Mesquita Filho, para leitura extraclasse, nas oitavas séries, por mais de quinhentos alunos, no período de maio e junho de 1997, no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, por ter consciência do valor da obra recomendada.
Assim, esta obra foi estudada, no segundo bimestre de 1997, pelos alunos, dentro de um contexto social, como reflexo de uma época moderna, de fim de milênio, portanto uma obra de transição, retratando uma concepção de vida, uma filosofia e uma cultura, marcando a árdua caminhada do brasileiro em busca de sua história. 
Além de ser um romance envolvente e, ao mesmo tempo, intrigante, a obra de Alberto Mesquita Filho retrata a vida de “alguém” bem próximo de nós: a vida dos nossos jovens que se angustiam, sofrem, mas, obstinadamente, vão à luta e, conseqüentemente, conseguem superar as “pedras do caminho”. Por isso, Chamberland e o Paraíso Perdido trouxe aos alunos uma grande motivação — a luta incessante de uma geração para vencer os árduos obstáculos de um vestibular!
Convém lembrar, principalmente, ao prezado leitor desta Revista, que a escolha de um livro de leitura extraclasse, no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, sempre foi de suma importância, desde a época em que fôramos coordenador da Área de Português, quando implantamos um projeto de leitura, bastante exigente, mas rico e proveitoso, que estava sempre aperfeiçoando-se. Assim, dado o grau de conhecimento e o avanço que o aluno tem, no campo da leitura, leva-se em conta, além do valor literário da obra, a estrutura, ou a técnica de composição.
Por esse motivo, em Chamberland e o Paraíso Perdido, tudo foi cuidadosamente estudado pelos professores, responsáveis pelas oitavas séries, do ensino fundamental, especialmente os professores Vânia M. B. de Faria e Antonio Melo Mesquita, e pela respectiva Coordenação da Área de Português, na pessoa de sua brilhante coordenadora, professora Vera Lúcia Longo, desde a estruturação da frase, a concatenação dos parágrafos e capítulos, o encadeamento dos episódios, a caracterização das personagens, e se ,por exemplo, no enredo, haveria um narrador apenas, ou vários (como é o caso da obra em referência), a distribuição da trama, no tempo e no espaço, e até se a obra ensejaria, principalmente, temas relevantes que poderiam ser relacionados com a vida do nosso educando. 
Com a leitura do romance, pudemos examinar, ainda, se o universo da narrativa se aproximaria do universo mental dos nossos alunos, consubstanciado na estrutura lingüística internalizada por eles, pois, assim, muito mais empatia haveria entre ambos.
Feita a escolha, antes de sua leitura, os alunos, com base em pesquisas feitas e por meio de aulas expositivas, discutiram e emitiram críticas sobre os problemas que poderiam emergir da obra. Vencida essa etapa de estudos, foi feita uma leitura objetiva e analítica do romance.
Desta forma, analisaram-se os “excessos” e as “possibilidades” das teorias pesquisadas e discutidas, proporcionando aos alunos, que participaram do projeto de leitura, condições e armas de defesa para se precaverem de estímulos e influências negativas que, por ventura, adviessem.
Cumprida mais esta etapa, organizaram-se grupos de alunos (com as salas contavam com quarenta alunos, formaram-se, assim, oito grupos) e, em seguida, os professores puderam propor os temas sugeridos pela obra lida. Só, então, os alunos tomaram conhecimento dos pormenores contidos num roteiro de trabalho, previamente estabelecido, relacionando o desenvolvimento da narrativa com fatos ou situações do cotidiano.
Após essa etapa, os referidos temas foram sorteados, para cada grupo formado. Em seguida, indicou-se, aos grupos, uma bibliografia mínima para a sua preparação. Prosseguindo o trabalho, um tempo razoável foi lhes dado para que eles pesquisassem, entrevistassem, fotografassem, filmassem, escrevessem, desenhassem, fizessem cartazes e outros afazeres que promovessem o trabalho a ser apresentado. (que poderia ser feito em sala de aula, ou em um auditório), marcando-se uma data para a realização do Seminário. 
Nele, os temas foram minuciosamente estudados. Enquanto cada grupo apresentava o seu tema, os demais faziam, por escrito (um trabalho redacional, portanto), comentários parciais, como se fossem “repórteres”, anotando pontos que merecessem louvores, e falhas que, por ventura, deveriam ser sanadas. 
Concluída essa etapa, todos fizeram um comentário geral, como, se numa redação de jornal, tivessem de escrever uma reportagem sobre a apresentação do Seminário, realizado a partir do livro de leitura extraclasse. 
No final do bimestre, pudemos verificar que os resultados obtidos foram excelentes, e a leitura, um sucesso, pois a obra ensejava, principalmente, temas relevantes que puderam ser discutidos e relacionados com a vida dos nossos educandos. 
Após a realização do trabalho, pioneiro, nunca antes realizado com essa obra, principalmente, com alunos de ensino fundamental, culminando com o Seminário sobre a leitura extraclasse e as respectivas avaliações, foram os nossos alunos encaminhados ao Departamento de Informática, do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, para a apresentação de um WEB, especialmente preparado pelo autor e pela Área de Português aos nossos alunos que leram, interpretaram e analisaram o conteúdo das temáticas, inseridas em Chamberland e o Paraíso Perdido, de Alberto Mesquita Filho. 
No laboratório de Informática, simulando uma simples e despretensiosa “navegação” pela Internet, puderam alunos e professores, sentir a força das mensagens do livro, no que se referia à valorização dos jovens na sociedade de hoje. Todos, alunos e professores que lá estiveram gostaram tanto do trabalho elaborado, principalmente, mostrando como se trabalha um livro de leitura extraclasse, modernamente, que ele esteve, de junho a dezembro de 1997, na Home-Page, do Colégio Marista Arquidiocesano, divulgando a obra de Alberto Mesquita Filho, Chamberland e o Paraíso Perdido, e do Colégio pelo mundo inteiro, especialmente, nesse ano, em que se comemorava o Centenário da Presença Marista, no Brasil. 
Algumas perguntas, depois da conclusão do trabalho realizado, não puderam ser respondidas, pelo menos, por enquanto: por que esta obra não é indicada pelos professores de Português, para ser lida pelos jovens, nos colégios onde estudam? quando o autor, o Alberto Mesquita Filho, escreverá um próximo romance tão envolvente como esse? Por que não incentivamos esse autor a escrever mais histórias como a que tivemos a oportunidade de ler? Essas e outras respostas não dependerão de nossa vontade. Eu, particularmente, na área de Literatura, tenho procurado mostrar-lhe seu valor como romancista, caso contrário não teria indicado sua obra para ser lida num colégio do porte do Marista Arquidiocesano de São Paulo. No entanto, só o tempo fará com que ele nos presenteie com um novo romance tão envolvente como Chamberland e o Paraíso Perdido. 

* * * * *


