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Resumo 
 

A proposta deste artigo é ter a possibilidade de 
uma nova interpretação dos moradores do Coque 
pela representação social que eles exercem na 
cidade do Recife com base nas conexões 
propostas pelo Design de superfície. O objetivo é 
retratá-los e reconstruí-los por meio de processos 
compositivos, de um artefato gráfico, que, nesta 
pesquisa, serão camisetas ilustradas a partir de 
suas fotografias. A base teórica parte da 
Psicologia Social com o conceito de 
Representações Sociais de Serge Moscovici que 
vai auxiliar no entendimento da configuração e 
ancoragem das imagens captadas partindo do 
design de superfície. A metodologia utilizada foi 
a etnografia de imersão seguindo o método 
indutivo.  
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1. Introdução 
 
A maior parte do nosso repertório visual é 
composto por imagens aleatórias que vão se 
organizando em nossa memória por critérios 
variados, compostos de resquícios de 
experiências, afetividades e fatos corriqueiros. 
Estas imagens vão construindo alicerces e 
participando do nosso gosto.  
 

As imagens vêm carregadas da cultura do nosso 
entorno. Do julgamento dos pares da comunidade 
a qual pertencemos. São exatamente esses pares 
que vão ajudando na escolha desses critérios e a 
formação das representações e significações 
destas imagens. 
 
Para Moscovici, as imagens mentais calcadas na 
cultura e articuladas com julgamento das pessoas 
e a visibilidade midiática vão construindo 
lentamente as representações sociais que 
carregamos na memória. Ele afirma que:  
 

 “Nós vemos as representações 
sociais se construindo por 
assim dizer diante de nossos 
olhos, na mídia, nos lugares 
públicos, através desse 
processo de comunicação que 
nunca acontece sem alguma 
transformação. Mesmo quando 
a mudança afeta o sentido, de 
conceitos, as imagens, ou a 
intensidade e associação das 
crenças, no seio de uma 
comunidade, ela é sempre 
expressa em representações “ 
(De Rosa, 1987 apud 
Moscovici, 205) 

 
A comunicação midiática participa efetivamente 
na construção das representações sociais. E nesse 
processo, acontecem as transformações no 
comportamento das pessoas dessa comunidade. 
São exatamente essas mudanças, essas 
construções mutantes, que interessa nesta 
pesquisa. Pesquisa realizada de dentro para fora 
do Coque. Com a ideia e o olhar de uma designer 
moradora, com a proposta de retratar, de uma 



forma lúdica, quase poética, alguns moradores a 
partir de uma técnica do design. 
E, dentro desta técnica, temos em decorrência de 
processos mentais, de quando idealizamos um 
formato o qual julgamos interessante, as imagens 
prontas e as imagens que nos são apresentadas 
através das mídias ou por outras pessoas. Essas 
visualizações dão conta de retratar o cotidiano 
dos moradores do Coque? Se essas imagens 
representaram o Coque em algum momento, 
quais seriam as novas composições imagéticas? 
Qual vivência não passou por modificações? 
 
Transformar as representações sociais em 
imagens a partir de fotografias dos moradores do 
Coque é o intuito dessa pesquisa. Nesse caso as 
representações são as vivências, crenças e 
costumes, e as imagens seriam o produto, ou seja, 
as estampas construídas com base no conceito de 
design de superfície. 
 
2. O fenômeno das representações 
sociais 
 

Para Moscovici, percebemos o mundo tal como 
nossas percepções, “(...) ideias e atribuições são 
respostas a estímulos do ambiente físico ou quase 
físico, em que nós vivemos” (2012, 30). Neste 
momento, Moscovici vai introduzir o termo de 
representações no sentido da nossa percepção da 
realidade em que vivemos. Há uma diferença 
entre a nossa percepção de estar no mundo e a 
relação com que o mundo concreto ou não nos 
percebe como seres humanos com nossas regras 
em sociedade e nossos desejos. 
 
Continuando com Moscovici, ele afirma que 
quando observamos as pessoas e as coisas “(...) a 
nossa predisposição genética herdada, as imagens 
e hábitos que nós já aprendemos, as suas 
recordações que nós preservamos e nossas 
categorias culturais, tudo isso se junta para fazê-
las tais como as vemos”. (2012, 33) 

 
Assim, para Moscovici, estas recordações e 
memórias formam uma cadeia continua de quem 
nós somos e como nos reconhecemos. A ideia de 
termos uma preconcepção do mundo a nossa 
volta faz com que já tenhamos uma expectativa 
em relação ao mesmo mundo. Para Moscovici 
aprendemos a ler o mundo de uma forma que foi 
pré-determinada pelo nosso passado. E neste 
passado há uma soma de passados antes de nós, 
um passado ancestral que foi montado e 
reorganizando este mesmo mundo. 
 
Esta teoria seria uma teoria geral dos fenômenos 
sociais e psíquicos. Além de ter  uma proposta 
social e psicológica veria as pessoas em 
comunidade onde existem as representações e os 
valores que são dados a eles. “(...) Isso tudo é 
guiado por opiniões, símbolos e rituais, isto é, por 
crenças e não simplesmente pelo conhecimento 
ou técnica.” (2012, 173) 

Moscovici atesta que sua teoria é sobre as 
representações sociais e sobre as relações de 
poder que estas representações exercem sobre os 
indivíduos que estão vivendo na mesma 
sociedade. Para ele, estas representações são 
mantidas através das crenças que as pessoas são 
expostas ao longo da vida a partir de diversas 
fontes. E que estas representações exercem um 
contínuo domínio sobre as pessoas. Para ele, a 
influência é de condição normativa de conduta 
dos indivíduos em sociedade, mas vai, além 
disso, quando diz que tem impacto nos modos de 
sentir. 
 
As representações nascem das crenças de 
determinado povo, comunidade. Desta crença há 
a divulgação, o uso da linguagem para disseminar 
estas crenças como norma e ordem de 
comportamento. A partir dai surge e cristalizam 
as representações sociais que também servem de 
coação, uma forma de controle e punição para 
quem não cumprir as ordens, crenças ou normas 



estabelecidas.  Para Moscovici, “(...) a primazia 
das representações ou crenças, a origem social 
das percepções e das crenças e o papel, algumas 
vezes de coação, dessas representações e crenças 
– são o pano de fundo sobre o qual a teoria das 
representações sociais se desenvolveu.” (2012, 
176-177) 
 

3. Design de superfície 
 

O homem sempre utilizou as superfícies para se 
expressar. Primeiro os desenhos nas cavernas, 
imagens simbólicas e significativas, depois a 
construção de roupas e adornos para o corpo, 
como forma de garantir poder e sobrevivência.  
 

Design de superfície é uma 
atividade criativa e técnica que 
se ocupa com a criação e 
desenvolvimento de qualidades 
estéticas, funcionais e 
estruturais, projetadas 
especificamente para a 
constituição e/ou tratamentos de 
superfícies, adequadas ao 
contexto sócio cultural e ás 
diferentes necessidades e 
processos produtivos. 
(Ruthschilling, 2008; 15) 
 

Mesmo acompanhando grande parte da história, o 
design de superfície fez o grande salto durante a 
revolução industrial com o desenvolvimento da 
indústria têxtil. Outros períodos importantes se 
deram com a invenção do tear de comando 
automático, pelo francês Marie Joseph Jacquard, 
e a transição da produção manual para a seriada 
dos utensílios de cerâmica. 
 
Os movimentos que tiveram influência do design 
de superfície, com destaque para a área têxtil, 
foram o Arts and Crafts que tinha como figura 
principal William Morris na produção de 
estampas com temas florais, depois o tema 
abstrato. O Art Nouveau com uma temática mais 
sinuosa e voltada para azulejaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: William Morris 
Papel de parede Senhor coelho 

Fonte:http://www.wrensnest.org/william-morris-and-
his-brer-rabbit-wallpaper/ 
 

Figura 2: Gunta Stölzl 
Temática abstrata 
Fonte:http://tipografos.net/bauhaus/gunta-stoelzl.html 
 

Figura 3: Azulejo 
Arte Nouveau 
Fonte: http://blogdaruanove.blogs.sapo.pt/tag/arte+nova 
 



 
 
 

A instituição de maior importância para o design 
de superfície, no inicio do século XX, foi a 
Bauhaus onde o ensino do design era integrado 
com o de artes. A escola possuía um “Ateliê de 
Tecelagem, onde os alunos, na maioria mulheres, 
criavam estampas têxteis, realizando interface 
com indústrias, e aplicando, da mesma maneira, o 
pensamento sobre pintura modernista no design”. 
(Ruthschilling, 2008; 21) 
 
As áreas de aplicação do design de superfície são 
múltiplas, como superfícies têxtil, de papéis, 
cerâmico, de plásticos, emborrachados e 
desenhos. 
Assim, para Ruthschilling, o design de superfície 
apropria-se da liberdade dos processos criativos 
da arte, a linguagem visual, a história da arte para 
potencializar o projeto de produto artesanal ou 
industrial. (Ruthschilling, 2008; 87). 
 
A técnica utilizada para a composição das 
imagens consiste em explorar o referencial visual 
e depois visualizar a forma através do desenho ou 
da fotografia que é uma proposta utilizada pela 
designer de superfície Renata Rubim (2010) 
 
Essa técnica será atrelada a proposta abordada 
por Wucios Wong, com processos compositivos 
com foco nas composições por inversão de 
planos e repetição, radiação segmentada 
incompleta e gradação por tamanhos. (Wong, 
2010;198). 
 
4. Análise dos Dados 
 
Imagem 1: Capturada em 2012 
Nome: Laiza 
Idade: 4 anos 
A imagem foi capturada em um sábado à tarde, 
na ocasião a moradora esperava pela mãe que 
havia parado para falar com uma vizinha.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brincar no Coque representa estar na rua, 
inquietar os que estão ao redor, mexer em terra, 
sentar na terra e cada uma ao seu tempo 
participar de todas as brincadeiras como empinar 
pipa, jogar bola de gude, futebol, bicicleta e peão. 
Todos esses momentos envoltos em muita 
gritaria, palavrões e brigas por parte de quem está 
na brincadeira.  
 
A representação da palavra “brincar” como 
sinônimo de diversão é tão forte que uma criança 
“quieta” é incomum para as pessoas. Existe uma 
dualidade, uma criança que possui as 
características citadas é vista como o “diabo”, 
enquanto as que são percebidas como incomuns 
são “abestalhadas”. No final o “diabo” é mais 
querido e a mídia geralmente alimenta, mas não 
mantém essa representação.  
 
Assim, a composição 1, forma-se por uma 
sequência de repetição com alteração de tamanho 
fazendo alusão ao crescimento ao lado da 
imagem que não precisa ser intensificada que é a 
representação da xícara com café, que simboliza 
a escassez de acesso ao lazer, cultura e educação 
em relação a quantidade de pessoas. Não existe 
equilíbrio, muitos braços para poucas pernas, 
muitos braços para uma xícara. Representa os 

Resultado da manipulação em 
programa de vetorização da 
imagem 1. 
 

Imagem 1: Laiza  
Fotografia – Gabi Lima 
 

Imagem 1 Composição 1 



conflitos alimentados pelo bairro a partir das 
influências midiáticas. 
 
Moscovici considera que: “o intuito de todas as 
representações sociais é tornar algo não familiar  
em familiar”.  (2012, 54). Mas o que não 
consegue ser inserido nesse intuído, ou seja, 
classificado, permanece não rotulável, estranho. 
 
Imagem 2: Capturada em 2012 
Nome: Kilma 
Idade: 19 anos 
Ocupação: Garçonete 
A imagem foi capturada em um sábado à noite, 
na ocasião a moradora estava em um campo 
aberto onde várias crianças brincavam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Moscovici uma imagem do cotidiano pode 
ser configurada pela objetivação do que se quer 
representar, mas também a partir da ancoragem, 
da condição cultural a qual se pertence, vai 
construir a representação a partir do que se 
carrega na memória, imaginário, crenças, valores 
e juízos de valor. O autor afirma que: 

 

“Como pessoas comuns, sem o 
benefício dos instrumentos 
científicos, tendemos a 
considerar e analisar o mundo 
de uma maneira semelhante; 
especialmente quando o mundo 
em que vivemos é totalmente 
social. Isso significa que nós 
nunca conseguimos nenhuma 
informação que não tenha sido 

distorcida por representações 
“superimpostas” aos objetos e 
às pessoas que lhes dão certa 
vaguidade e as fazem 
parcialmente inacessíveis. 
(2012, 33). 

  

As representações sociais mostram uma realidade 
social criada através da pressão que o indivíduo 
recebe para seguir o que é valorizado no 
ambiente. Sendo assim, a adolescente grávida é 
uma imagem muito comum no Coque, essa 
imagem vem atrelada a várias outras, e é uma 
composição confusa: o companheiro preso, ficar 
adulta, ser adulta com um filho relativamente 
jovem que viverá só com a mãe ou com a mãe e a 
avó. É esperado que a menina\mulher engravide 
ainda muito jovem, tem-se a ideia de que 
engravidar após os vinte é ruim. O objetivo é ter 
um filho ainda muito jovem, independente de 
qualquer coisa, para ainda ser jovem quando o 
filho já estiver crescido. Segundo Moscovici, 
espera-se que sempre aconteçam, sempre de 
novo, as mesmas situações, gestos, ideias. (2012, 
54) 
 
A composição 2, representa uma situação 
comum, e de certa forma apoiada pela 
comunidade, a parte superior da imagem forma 
uma radiação segmentada, incompleta. A 
completude nessa composição só pode ser vista 
no contato da mão com a barriga, simbolizando a 
objetividade do momento, todo o resto são 
círculos incompletos. Falta-lhe tudo. 
 
Imagem 3: Capturada em 2012 
Nome: Tânia/Rola do Amor  
Idade: 45 anos 
Ocupação: Dona de casa 
Era uma quarta feira, final da manhã quando a 
imagem foi capturada, na ocasião a moradora 
estava ouvindo música e tomando cerveja no 
terraço da sua casa. 
 
 
 
 
 

Imagem 2 Kilma   
Fotografia – Gabi Lima 
 

Imagem 2 

Resultado da manipulação em 
programa de vetorização da 
imagem 2. 
 

Composição 2  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
As Representações sociais são fundamentalmente 
interações entre pessoas, e servem de base para 
explicação e construção das nossas opiniões e 
comportamentos. Possuem características 
significativas, são heterogêneas, são construções 
simbólicas do mundo real, são convencionais, 
passageira (mesmo que sua alteração ocorra de 
forma lenta) e ao mesmo tempo dinâmica. Um 
exemplo seria a representação do álcool no 
período da escravidão, utilizado como remédio 
para curar as feridas físicas e psíquicas dos 
escravos.  
 
O álcool está presente na maior parte das datas 
comemorativas e no Coque, independente das 
datas, tomar cerveja é motivo de felicidade e de 
festa. A imagem 3 vai além da moradora, 
conhecida no beco onde vive como Rola do 
Amor, que sugeriu como condição para o registro 
fotográfico o copo de cerveja a mão. Caso o 
pedido fosse negado, a fotografia seria feita, mas 
o fotografado não se reconheceria na imagem. 
 
A composição 3, elaborada a partir da repetição, 
com inversão do sentido da figura representa a 
crença no milagre da cura proporcionada pela 
bebida. É a representação da multidão do Coque 
em sua alegria indo de uma direção a outra com 
um copo a mão. O corpo é a cor da camisa, o azul 
sóbrio que também se encontra na pose da figura, 
a mão na cintura. O amor, simbolicamente 

representado pelo coração rubro e intenso, ocupa 
o lugar da cabeça, o coração é a emoção 
geralmente afogada na cerveja. Moscovici aponta 
que: 

“(...) as representações sociais 
têm como finalidade primeira e 
fundamental tornar a 
comunicação, dentro de um 
grupo, relativamente não 
problemática e reduzir o ‘vago’ 
através de certo grau de 
consenso entre seus membros. 
(...) elas são formadas através 
de influências recíprocas, 
através de negociações 
implícitas no curso das 
conversações, onde as pessoas 
se orientam para modelos 
simbólicos, imagens e valores 
compartilhados específicos. 
Nesse processo, as pessoas 
adquirem um repertório 
comum de interpretações e 
explicações, regras e 
procedimentos que podem ser 
aplicadas à vida cotidiana, do 
mesmo modo que as 
expressões linguísticas são 
acessíveis a todos.” (2012, 
208) 

 
Imagem 4: Capturada em 2012 
Nome: Luzinete 
Idade: 61 anos 
A imagem foi capturada numa sexta à tarde, na 
ocasião a moradora dormia enquanto o seu mini 
vídeo game funcionava.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Resultado da manipulação em 
programa de vetorização da 
imagem 3. 
 

Imagem 3:Tania  
Fotografia – Gabi Lima 
 

Imagem 3 Composição 3 

Resultado da manipulação em 
programa de vetorização da 
imagem 4. 
 

Imagem 4: Luzinete 
Fotografia – Gabi Lima 
 

Imagem 4 Composição 4 



 
Para Moscovici, o homem é um pensador 
dinâmico e criativo que modifica a si e a 
sociedade em que vive a partir de informações e 
de referenciais imagéticos.  
 
O que é ser velho? Velha? Moscovici fala que 
nossas reações diante de fatos e acontecimentos 
estão relacionadas a algo definido, comum ao 
grupo o qual fazemos parte. Assim, no Coque, a 
velhice representa que os filhos foram criados, 
mas ainda faltam os netos, os próximos e os 
distantes, os que estão na cadeia e os que estão 
em casa. Essa imagem já foi criada e 
materializada. Dona Lu, como é conhecida, 
executa todo o trabalho com muito carinho: 
comercializa bebidas alcoólicas, “lavar roupas de 
ganho” (a roupa lavada de outras pessoas é um 
serviço cobrado) e administrar um mini vídeo 
game.  
 
A composição referente a imagem 4, é formada 
por uma gradação de tamanho com transição 
sempre intensificada para enaltecer o tempo, a 
quantidade de esperanças e o cansaço. A imagem 
chapada é a síntese da inflamação nas pernas e a 
representação do que é ser velho no Coque. 
 

6. Resultados esperados 
 

A discussão gira em torno da realidade do 
pensamento paradigmático dos moradores do 
Coque em relação ao pensamento corrente do 
consumidor/cidadão médio morador da cidade do 
Recife e não morador do Coque. 
 
A ideia foi de configuração imagética dos 
moradores pelo olhar de um outro 
morador/designer. Este olhar a partir da lente de 
uma câmera fotográfica que posteriormente será 
ilustrada no material de uma camiseta. 
 
O resultado é a configuração dos moradores além 
do estereótipo. Dos moradores como personagens 

de uma localidade periférica de uma metrópole 
urbana. 
A ilustração sai do pensamento icônico onde 
espera-se a semelhança para o pensamento 
simbólico onde espera-se um novo padrão de 
configuração, uma metáfora da realidade. 
 

7. Conclusão  
 

Conclui-se que a partir do design de superfície 
pode-se chegar a uma configuração das 
representações sociais de determinadas 
localidades. 
 
Sabendo-se que o objetivo desta pesquisa tem 
cunho visual, o design de superfície é utilizado 
como convite estampado nas camisas para o 
conhecimento ou reconhecimento dos moradores 
do Coque além dos estereótipos construídos 
midiaticamente ao longo dos anos. 
 
A pretensão da pesquisa não é o encantamento 
com o lugar, mas olhar além da ideia da 
localidade e dos moradores. Acredita-se que esse 
estudo possa ser um caminho para novos estudos 
e pesquisas para conhecer o Coque ou qualquer 
outra área periférica da cidade a partir das 
representações sociais aplicadas ao design da 
superfície. 
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