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Gênio indanável: t11Cfada da
favela do recanto fatuna, Flávio Tadeu Marques de
Oliveira Gooçalves, de 13 anos, surpreende pintando
obras de arte e cem coohecimentos de nitd<>Jia.
(;areio . Pcpular,
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FLÁVIOTADeUMARQUe~ DE
OLIVEIRAGONÇALVES, 13 ANOS,
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Desde então, o professor tem trabalhado pela div

analigia@cpopular.com.br
obra de Flávio. "Isso é bom porque as pessoas lêem e
sam", opina o garoto. "Não é só o talento da pintura", adverte o prodauto pensava que pintura era "coisa de rico". Hoje,umareprofessor, que também coor dena o grupo Pensamento Nômade na
.
dução de um quadro de Van Gogh pregada na parede de seu bar- região do Jard\m São Marcos.
"Nas aulas de mitologia grega seguiraco avisa logo de cara o visitante que o aposentado foi obri- mos um livro universitário. Ele sabe as histórias e nomes todos.
gado a mudar seu conceito. Há três ou quatro anos, o destino Agora vamos começar um curso de história da arte. Também estapregaria uma surpresa a Adauto. O filho dele, Flávio Tadeu mos prqcurando um professor de pintura, tudo com o cuidado de
Marques de Oliveira Gonçalves, despertou para as artes plásticas não interferir no estilo da obra dele". As peças de Flávio já foram
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Recanto Fortuna,
os dOISmoram
com "elas devem gattlÍ.ar um?n~e
ca.len
ano de exposIçoes a começar'peIõ
Jadilson, de 16 anos, o outro filho do aposentado.
Fórum Social Mundial que acontece no final deste mês em Porto
Mais que artista, Flávio-que tem 13 anos (faz 14 dia 27 defeve-, Alegre (RS).
.
reiro) efursa a sa série - é considerado um gênio. Por conta disso,'
Como'todo garoto de sua idade, Flávio gosta de jogar futebol,
jáfoi notícia muitas vezes. A publicidade tem garantido à continui- ouvir rap e foi ao Direito de Ser por sugestão de sua mãe, falecida
dade da produção artística do garoto. Nesta semana, ele estava sem há alguns meses. Lá seus dons foram estimulados e ele tomou gosmaterial para pintar e recebeu doações de telas e tintas após mais to por ler obras como O Livro de Ouro da Mitologia (de Thomas
uma reportagem ser exibida na TV. Em uma noite, Flávio fez mais Bulfinch) e O Destino de Perseu (de Luiz Galdino), que está lenum quadro inspi~ado na paisagem que copiou de um livro.
do atualmente. "Comecei a gostar de mitologia por causa da hisSeu desell\:,olvimento intelectual está sendo garantido pelo tra- tória do Hércules", lembra o menino para em seguida relatar o
balho voluntário de Rogério Alessandro de Mello Basali, mestran- "namoro" de Zeus com a mãe de Hércules.
do em Filosofia na Unicamp. "Descobri o Flávio em março por
O garoto é visto como uma esperança de melhorar a vida miseuma reportagem que tinha o título: 'O País que desperdiça seus rável que a família leva atualmente, sustentada apenas pela aposengênios"', conta Rogério. O texto dizia que o menino se interessa- tadoria de Adauto, que tem 60 anos e trabalhava como vigilante quanva por mitologia grega, o que chamou a atenção do filósofo que já do eles moravam em São Paulo. Perguntado sobre o futuro, Flávio
tinha contato com a região do Jardim São Marcos desde que tinha diz que talvez queira ser advogado e sonha apenas em "ter um
participado do programa Universidade Solidária Regional. O can- emprego bom". Assistindo tudo com entusiasmo, um vizinho que
didato a professor só conseguiu chegar até o garoto após passar por ao ver o carro da reportagem chegar no Recanto Fortuna havia griuma triagem no Núcleo Direito de Ser. Iniciou, então, as aulas de tado "estamos torcendo por ele", deu seu recado sincero para Flámitologia e quando deu a primeira carona para seu aluno acabou) I vio ao tomar conhecimento do sonho dele: "Você merece muito
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,Flávio no barraco em Que mora com a.família: obras serão eXDostas em Porto Alellre ainda'éste mês

