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Introdução 

O  presente  trabalho tem como objetivo apresentar  uma breve  análise  acerca 

da biografia de uma educadora social, de uma Organização não governamental, 

intitulada de Pequeno Nazareno. Maria Eluzia Fontenele Soares, mais conhecida como 

Flor Fontenele, é uma remanescente punk fortalezense, da década de 1980, por meio de 

suas memórias e outras fontes, como fontes imagéticas, jornais e documentários, 

buscamos narrar a trajetória de vida de uma mulher, pela sua visão de mundo, seus 

valores, e suas contribuições para a educação de jovens em situação de rua. 

Debruçando-se na articulação da História e Memória da Educação, com ênfase 

na pesquisa biográfica como desvelamento de um contexto sócio histórico, bem como 

da metodologia da História Oral, faz-se uso do parâmetro de pesquisa das autoras que 

vos escreve. Para tanto, trabalharemos respectivamente com Le Goff (1990), Loriga 

(2011) e Alberti (2006).  

 O punk rock pode ser considerado como uma reação juvenil contra o sistema 

capitalista. A palavra “punk” é uma expressão da língua inglesa que é usada 

para classificar um indivíduo ou grupo urbano antissocial que se desviava dos padrões 

normativos de conduta da época, visto como a parte inútil de uma sociedade. As ideias 

formadoras do que passou a ser chamado de cultura “punk” eram baseadas 

no pessimismo, no antiautoritarismo. (BIVAR, 1988). 

 A subcultura punk surgiu em Londres e nos Estados Unidos, no começo da 

década 1970, como resposta da “[...] juventude à estagnação do rock, e incorporou uma 

crítica violenta às péssimas condições de vida dos jovens dos subúrbios, fruto da 

estagnação e da [...] crise do capitalismo, que gerava [...] miséria” (DAMASCENO, 

2011, p, 12).  No território inglês, gênese do movimento punk, Margareth Thatcher e 

seu governo consistiam em ser a principal temática o das letras musicais dos punks. As 

taxas de desemprego aumentavam pelo Reino Unido e as bandas vinham dos subúrbios. 
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Oriundos da classe operária, sem poder aquisitivo para comprar roupas de grandes 

grifes, invadiram a King Roada, uma loja do bairro abastado Chelsea, onde se 

instalavam as melhores butiques, no Centro de Londres- e criaram suas próprias lojas 

para vender roupas baratas e que se enquadrassem no visual punk. (VINIL, 2008). 

 Não somente nas terras anglo-saxônicas desenvolveram tal movimento. Percebe-

se que se proliferou no mundo inteiro, tanto na Europa, como na América latina, que é o 

caso do Brasil. Em Portugal, destaca-se a banda Mata-Ratos percussora do punk. Como 

mostra os estudos feitos por Paulo Bettencourt Lemos (2011), na Universidade de 

Coimbra. Transmitida via oral, entre os integrantes do movimento, a banda Mata-Ratos 

surgiu em 1982, até os dias atuais em atividade. Sete anos depois gravam seu primeiro 

CD, com o álbum “Rock Radioactivo”, vendendo cerca de seis mil exemplares de vinil. 

“O tema “A minha sogra é um boi” encontra-se incluído nesse álbum e é o mais 

conhecido da banda. Têm editado [...], incluindo cinco álbuns, singles, EP‟s e a 

participação em diversas compilações e splits nacionais e internacionais.” (LEMOS, 

2011, p. 43). 

 Concomitante aos locais citados, o punk surgiu no Brasil no mesmo período, 

especificamente na cidade de São Paulo. Através da divulgação da moda punk, pela 

Revista POP, bem como pelas importações de discos das bandas Sex Pistols e Ramones 

à venda, na Galeria do Rock, no ano de 1976, como relata os remanescentes punks no 

documentário Botinada: a origem do punk no Brasil (2006).  

Depois que a imprensa parou de noticiar e que o punk deixou de ter o 
charme do modismo, o movimento foi crescendo naturalmente nos 
subúrbios [...] Então unidos pela força da adolescência , resolveram 
botar a boca no trombone, exigindo justiça para todos.[...] A média de 
idade do punk paulistano é a mesma do punk em qualquer lugar: 18 
anos. Existem punks de 10, 11 anos. (BIVAR, p. 93- 97). 

 

 Na capital cearense ganhou destaque tal movimento juvenil. No final da década 

de 80 estava lá um grupo de jovens no Festival Nordeste em Caos. O local deste festival 

encontrava-se no Teatro São José (representando neste projeto como um espaço de 

sociabilidade dos punks). Em relação às indumentárias, portavam em sua maioria 

jaquetas pretas coturnos ou tênis cano longo, cabelos curtos ou espetados, calças pretas, 

correntes e alfinetes pendurados nas roupas e pelo corpo, um visual surrado, rasgado e 
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agressivo. Porém, apesar destes detalhes da moda punk, a maioria tinha poucas 

condições de subsistência e residiam na periferia de Fortaleza.  

Por meio do conhecimento da banda Ramones, bem como pelos festivais de 

punk, e dos encontros na Praça do Ferreira, este movimento, em torno das 

musicalidades, foi ganhando visibilidades, porém, paulatinamente surgem 

identificações, que se constituem o bojo das articulações. “[...] o que era festa, tornou 

movimento”. (DAMASCENO, 2008, p. 127). Nessa trajetória contestadora, bem como 

pelas suas experiências pessoais, Flor Fontenele, buscou no meio informal, base para 

sua prática educativa. Como alerta Loriga (2011), “[...] o homem só se conhece na 

medida em que conhece o mundo, [...] Donde, enfim, a convicção de que na história 

não reina nem o individual nem o geral, mas a combinação do geral e do individual” 

(LORIGA, 2001, p. 147-152). 

A História Oral nesse estudo é a principal metodologia de pesquisa. Tendo a 

memória do indivíduo como a fonte da narrativa histórica, a oralidade é entendida 

também como um mecanismo de investigação rica, essencial para o estudo do cotidiano, 

bem como “estudo das diferentes formas de articulação de atores e grupos de 

interesse, o estudo de padrões de socialização e de trajetórias de indivíduos”. 

(ALBERTI, 2006, p. 166). Nessa perspectiva de análise de um processo histórico por 

meio da oralidade que a análise de Flor Fontenele segue. 

 

Imagem 1: Flor Fontenele relatando sua participação no documentário Tudo o que é 
belo é podre. Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. 26 de novembro de 2016. 

Fonte: Arquivo Pessoal Flor Fontenele. 
 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



4 

 

Com parceria do professor doutor, pelo Núcleo de História e Memória da 

Educação da FACED/UFC, Robério Sacramento, Flor Fontenele, dirigiu o 

documentário para reavivar a memória de José Mendes de Sousa, mais conhecido como 

‘Dedé Podre’, antigo namorado de Flor Fontenele e um ícone do movimento punk 

cearense.  Assassinado em 12 de outubro de 1990, tal documentário se apresentou sua 

trajetória por meio de “[...] depoimentos de personagens da cena underground 

cearense, excompanheiros de movimento punk, familiares e personalidades do cenário 

político-cultural daquele período.” (LAUDENIR, Online, Jornal Diário do Nordeste, 

2016). Ao ser indagada pelo jornalista sobre a sua direção no documentário, Flor 

Fontenele aponta que: 

[...] o filme apresenta a visão de familiares e figuras que conviveram 
direta ou indiretamente com Dedé Podre. "Vamos conhecer Dedé 
sobre o olhar de outras pessoas. Está emocionante", assevera. Dedé 
Podre ganha um registro necessário à memória da cultura fortalezense. 
Com o filme, não está sendo resgatado apenas os passos de uma 
isolada criatura. Sinaliza todo um caos social ainda presente nesta 
cidade desigual. Outros fizeram a cena, sejam eles a Flor, o Grilo, 
Bicudo, Cléber, Jomar Hendrix, Jorge AP, Mano (já falecido), Simão, 
Giri; ou as bandas Repressão X, Xerox Suburbana, Estado Mórbido, 
Explorados, Profetas do Lixo, Conflito Mundial, Zueira, Grillus Sub, 
Resistência Desarmada, HLV3+ e Estado Indigente; onde tiver 
resistência, Dedé Podre estará. (LAUDENIR, Online, Jornal Diário 
do Nordeste, 2016). 

 

Na perspectiva de seus contemporâneos, isto é, que viveram a mesma atmosfera 

do movimento que o namorado da biografa, da vivenciou, deu-se uma relevante fonte 

histórica permeada pelas memórias dos mesmos.  

No referido documentário mostra o cenário social em que Dedé vivenciava: a 

favela do “Morro do Ouro”, especificamente o “Beco da Rapoza”, perto do bairro 

Jacarecanga, em Fortaleza-CE. Como relata sua mãe Mazé Mendes: “[...] Quando eu 

tava com ele achava que ele queria contestar o mundo, como se o mundo fosse dele [...] 

ele lia muito... almoçava lendo, jantava lendo, deitava e acordava lendo” 

(Documentário “Tudo o que é belo é podre”). 

Natural de Fortaleza, Ceará, a educadora nasceu em 18 de dezembro de 1966. 

Teve uma infância conturbada: filha de pais separados, onde seu pai casou com sua mãe 

após deixar outro casamento, quatro irmãs. Filha de Tereza Fontenele, dona de casa e 
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cantora. Passou a sua infância no bairro da Aldeota, perto da atual Via Expressa, ao lado 

da Favela do Trilho.  

A primeira coisa que eu fiz foi montar uma escolinha dentro de casa, 
na varanda. Eu morava numa vila, aí eu arranjei um quadro que a 
minha mãe deu, desses de giz. Aí eu fazia :tipo  reforço escolar com as 
minhas “zamiga”... (tu também?) [risos]. Aí eu brincava de escolinha, 
aí eu fazia era os “reforço” sabe?! E aí eu queria fazer “imitado” a 
escola, aí tinha que ter a merenda, aí começou a ficar caro, e a minha 
mãe dizia: /-“ Tu inventa essas ‘brincadeira’, aí todo dia tem que ter 
merenda?!/ “Era” dez e quinze meninos tudo junto... Paralelo a isso, 
perto da minha casa, tinha uma favela. Que era ali a “favela dos 
trilhos” isso lá na Aldeota. E aí a menina que trabalhava na minha 
casa, a empregada, morava nessa favela. [...] Aí eu comecei a pedir 
nas “budega” do bairro, pra conseguir doação pra fazer as merenda. E 
assim foi indo, só que o negócio piorou. Eu comecei a me envolver 
coma família das “criança”, por que “eu ia” muito na casa delas, 
amiga, aí eu via a situação, era “melhorzinha”, comecei a roubar de 
dentro de casa as “coisa”, do supermercado, pra fazer cesta básica, pra 
dar (Flor Fontenele. Fortaleza, 15.02.2017. p. 01-03). 

 

Como afirma em seu relato, começou a se engajar no movimento punk no 

começo da puberdade, aos 12 anos, já no Parque Araxá, com seus amigos punks: 

Guacira e ‘Mano’, baterista da primeira banda de punk, intitulada de ‘Repressão X’, no 

ano de 1978. Pela interação junto com os punks que usavam entorpecentes, começou a 

vendê-los na calçada dos festivais de rock, especificamente no Clube Tiradentes. Como 

moravam em bairros vizinhos, facilitou que a Guacira entregasse as drogas para então 

vender. “ Aí eu comecei a vender essas “aranha” pra ela. [...]  ficava na porta de um 

Clube Tiradentes, lá no Parque Araxá, vendendo aranha, uma caixinha com 50 aranha, 

eu ganhava as minha, e o resto vendia pra ela. (Flor Fontenele. Fortaleza, 15.02.2017. 

p. 01-03). 

Entretanto, seu outro amigo Mano, não concordava com essa atitude, pois 

afirmava “: - Rapaz, você é uma menina tão legal, tu num tem que se misturar com esse 

negócio de vender aranha, venda droga não cara!” (Flor Fontenele. Fortaleza, 

15.02.2017. p. 02). Posteriormente, Mano a chamou para frequentar a praça no mesmo 

bairro onde residia. Desde então, começou a ouvir sons de bandas punk. Apesar de 

estranhar tal estilo musical, as letras das músicas começaram a chamar a sua atenção.  

Eu ficava pensando “como é que uma pessoa escuta um negócio 
desse, só zuada!”. Mas de tanto ouvir eu fui começando a perceber 
que eles diziam na letra era reclamando das coisas, da situação do 
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mundo, das pessoas, aí eu fui achando legal! Eu sempre gostei dessas 

coisas de querer ajudar as pessoas, sabe... desde criança! (Flor 
Fontenele. Fortaleza, 15.02.2017. p. 03). 

 

Após a interação com os jovens punks, no cerne da sociabilidade na Praça do 

Ferreira, Flor Fontenele conheceu o Dedé Podre, no ano de 1982. Seu interesse pelo 

jovem rapaz seu deu “[...] por que ele era meu amigo da galera, [...] na Praça do 

Ferreira, toda sexta à noite [...]! Aonde a gente tivesse, a gente ia pra lá! Era um point! 

E lá sempre eu sempre via ele com uma menina com uma farda de uma escola” (Flor 

Fontenele. Fortaleza, 15.02.2017. p. 03). 

O namoro de Flor Fontenele com Dedé podre foi permeado de amor e liberdade. 

Os punks por não ter local fixo para morar, dormiam em uma oficina no bairro então 

conhecido ‘Morro do ouro’. Nesta oficina os punks se reuniam para ensaiar suas 

músicas de protesto, ingerir bebidas alcoólicas, dormir nos carros, sendo sua ‘segunda 

casa’, pois como discorre a biografada: 

Dormia na casa do Dedé às vezes porque ele não dormia na casa dele 
todo o tempo. Os punks não tinham uma boa relação com as famílias. 
Porque as famílias não aceitavam. Então a gente ia sempre de visita na 
sua própria casa, tipo isso. Mas a mãe dele gostava muito de mim. Eu 
sempre que podia, dormia lá. Mas a casa era pequena, já tinha muita 
gente também... A gente dormia mesmo era uma oficina, lá no morro 
do ouro, que foi a dita oficina que ele foi assinado. Então lá tem uns 
carros abandonados, por que tem tipo uma sucata lá, de carro velho 
que não serve mais. Mas os bancos tava lá ,desse carro véi, a gente 
dormia dentro desse carro e tinha um quartinho, que você deve ter 
visto nesses vídeos antigo, onde o pessoal ensaiava, aquele quartinho é 
porque um menino, conhecido como Bicudo, um coroa de já quarenta 
de anos, que era punk, trabalhava nessa oficina. Então o cara cedeu o 
quarto. (Flor Fontenele. Fortaleza, 15.02.2017. p. 04). 

 

 Flor e Dedé se relacionaram por sete anos. Entretanto, no mesmo lócus ocorreu a 

mais trágica experiência de sua trajetória de vida: seu então companheiro foi 

assassinado por um homem que a assediou, por meio de uma tentativa de estupro. Ao 

decorrer da entrevista, Flor Fontenele, menciona que sua vivência nas ruas no período 

da sua adolescência, bem como pela morte de seu excompanheiro Dedé Podre ter sido 

no Dia das Crianças, 12 de outubro, se interessou pela abordagem de crianças nas ruas 

de Fortaleza. 
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 Para Lia Fialho (2016), a problemática da desassistência à criança e ao 

adolescente no Brasil foi latente em todos os seus períodos, “[...] desprovidos de acesso 

à escolarização, lazer, saúde, moradia, dentre outros direitos básicos à vida cidadã” 

(FIALHO, 2016, p. 07). Coadunando com essa discussão, Flor Fontenele defende os 

direitos das crianças e dos adolescentes, por meio do seu trabalho em organizações não 

governamentais (ONGs), desde a década de 1990, até dos dias atuais. 

 

"O trabalho infantil prejudica a escolarização da criança e do 
adolescente, compromete a futura colocação do adolescente no 
mercado de trabalho, danifica sua saúde física e mental, rouba sua 
infância e os coloca em contato direto com as mazelas do ambiente da 
rua". A conclusão é da educadora social, Flor Fontenele, em artigo 
publicado no jornal O Povo. Segundo ela, infelizmente o trabalho 
infantil acontece sob a tolerância da sociedade, que o vê como uma 
opção para as famílias que não têm como garantir financeiramente a 
sobrevivência de seus filhos. "Enquanto assistimos indignados 
meninos e meninas menores de 14 anos perderem os melhores anos de 
sua infância no trabalho infantil doméstico, na exploração sexual, nas 
ruas, contando histórias tristes de miséria e de irmãos famintos para 
sustentar, há quem prefira permanecer cego, esquecendo que estão 
privando crianças e adolescentes de acreditar num futuro melhor, onde 
os sonhos são possíveis e o respeito é ensinado com exemplos de 
cidadania", destaca. (O Povo (CE) Flor Fontenele 10/07/2007). 

Flor Fontenele, também já foi presidente do Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente (Comdica) de Fortaleza.  Em uma reportagem, Flor atenta 

para a falta de formação dos conselheiros tutelares, bem como da falta de conhecimento 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. “É inadmissível que essa proposta tenha sido 

sugerida por um grupo de conselheiros tutelares, pois o Toque de Recolher é totalmente 

contra ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, (Site direitos da Criança e do 

Adolescente, Online, s/d).   

O toque de recolher consiste em delimitar do horário fixo para que as crianças e 

adolescentes retornem a seus lares, sendo lei esta elaborada pelos municípios. A 

primeira cidade a lançar tal norma foi em Fernandópolis, Ilha Solteira e Itapura, (SP), 

em 2005, que “determinou que pessoas com até 13 anos de idade, só poderiam 

permanecer nas ruas e locais públicos até as 20h30; entre 14 e 15 anos, até as 22:00; 

entre 16 e 17 o horário máximo para se recolher é até as 23:00h [...]”( Site Jus. BR, 

Online, 2007. 
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 Na comemoração dos 15 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

educadora em análise coordenou um campeonato de pipas elaboradas menores em 

situação de rua, pela Associação Curumins. 

O campeonato, na verdade, foi mais uma das atividades 
comemorativas aos 15 anos de criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e foi organizado pela Equipe Interinstitucional de 
Abordagem de Rua, formada por dez instituições não-governamentais 
e governamentais. Flor Fontenele, da Organização Não 
Governamental (ONG) Associação Curumins, explicou que a 
participação de 24 meninos, de nove a 17 anos, na confecção das 
pipas, buscou sensibilizar a sociedade para a situação de privação dos 
direitos em que estas crianças e adolescentes se encontram. As pipas, 
de diversas cores, estampavam palavras de efeito, como amor, respeito 
e paz, escolhidas pelos meninos ou meninas, como uma forma de 
chamar atenção para a situação de abandono familiar em que elas se 
encontram. A adolescente N.M.S.S.L, de 14 anos, colou, em sua pipa, 
vários corações e as palavras amor e respeito. “É somente isso que eu 
queria das pessoas”, desejou. (NORDESTE, Online, 2005). 

  

 Deste modo, por meio das entrevistas, fotografias, reportagens em jornais e sites, 

dão início ao estudo da biografia de Flor Fontenele, tendo consciência da sua relevância 

para a história e memória da educação cearense, pois como afirma Le Goff a (1990), “A 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado 

para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva 

sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. (LE GOFF, 1990, p. 477). 

 

Considerações finais 

 Flor Fontenele vivenciou certos desafios para exercer sua prática pedagógica 

social. Desde sua terna infância, buscou por meio da solidariedade e apreço à situação 

das crianças de rua ou por vulnerabilidade, ajuda-las por meio de doação de alimentos e 

ministrando aulas de reforço escolar. 

 Entretanto, sua juventude foi atípica das jovens da década de 1980: em meio aos 

festivais de rock e punk, usando drogas, ingerindo bebidas alcoólicas, vagando por 

longas distâncias com seus companheiros de luta e namorado Dede Podre, pois 

acreditava que a sociedade em que vivia estava relegando os direitos do cidadão. Por 

meio do visual punk, da apresentação em bandas, e dos motivos citados a pouco, vivia 
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de uma forma alternativa, longe da casa de sua genitora. Dormindo em uma oficina de 

carros, foi assediada por um mecânico em que dias depois, assassinou seu então 

companheiro, deixando- a desolada.  

Como afirma a biografada, pelo fato de suas experiências na educação de 

menores desde muito jovem, e pela morte de Dedé Podre em 1990 ter sido no Dia das 

Crianças, 12 de outubro, buscou forças para ser uma educadora social, que ao longo de 

mais de duas décadas atuou em várias organizações não governamentais, abordando os 

menores nas ruas de Fortaleza. Hoje coordena uma ONG, intitulada de Pequeno 

Nazareno. Assim, este estudo ainda em fase inicial buscou compreender como sua 

trajetória de vida influenciou na sua atuação educativa.  
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