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Resumo  
 
 
Com a urgência de se estabelecer teorias e metodologias específicas do 

audiovisual televisivo, a proposta do artigo é, a partir das reflexões sobre 

Constelação, Afterpop e Fantasmagoria de autores como Walter Benjamin, 

Fernández Porta e Buck-Morss, desenvolver teoria e metodologia aplicáveis 

aos textos-midiáticos televisivos, tendo como objeto empírico as vinhetas de 

abertura das telenovelas Dancin’Days, A Favorita e Cordel Encantado. Os 

frames das obras selecionadas são, então, ‘dobrados’ uns sobre os outros e 

‘espelhados’ uns frente aos outros. Cada vinheta já não é mais o que era, pois, 

além de ter passado a outra dimensão após a morte, sofre a influência da outra 

próxima ou sobreposta a ela. Pode-se perceber relações que não seriam vistas 

em situação natural, já que duas vinhetas “distantes” se cruzam na formação 

de um terceiro elemento, que não é uma terceira vinheta, mas que resulta em 

produto mais fantasmagórico, consequentemente mais anestesiante, que as 

vinhetas que o geraram.  

 

                                                            
1 Artigo apresentado ao Grupo de Interesse 3, Ficción televisiva y narrativa transmedia, do XII 
Congresso da Associación Latinoamericana de Investigadores de las Ciencias de la 
Comunicación, a ser realizado de 6 a 8 de agosto de 2014, em Lima, Peru.   
2 Mestre em Educação e Doutorando em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos. Professor do Centro Universitário Internacional Uninter. 
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Constelação Afterpop como tentativa teoricometodológica 
 

A produção televisiva é marcada por semelhanças. No entanto, a semelhança 

a que se refere Benjamin (2008) vai além daquela sensível, óbvia, denominada 

por ele, extrassensível. E neste ponto encontra-se o desafio de aproximar-se 

de ‘A doutrina das semelhanças’ para tentar entender a possível aplicabilidade 

de tal teoria ao objeto desta reflexão. 

 

Para Benjamin (2008), a “escrita transformou-se […], ao lado da linguagem 

oral, num arquivo de semelhanças, de correspondências extrassensíveis”. 

Neste mesmo sentido, será possível identificar nas vinhetas de abertura de 

telenovelas correspondências extranssensíveis, na medida que as mesmas são 

construídas a partir de linguagem que não é oral, mas específica audiovisual 

(televisiva)? 

 

Fernández Porta se apropria do termo “afterpop”, cunhado por Adorno a partir 

de 19383, para desenvolver suas reflexões a respeito da cultura pop, inclusive 

afirmando que o (autor) “afterpop se sitúa en un espacio histórica e 

simbólicamente posterior: assume que la cultura de consumo tal y como se 

conoció a lo largo de la segunda mitad del siglo XX no solo ‘está en ruinas’[4] 

sino que, en cierto modo, es el pasado inmediato” (2010).  

 

Para Fernández Porta, o afterpop teria como fenômenos, o UrPop, o RealTime 

e o TrashDeLuxe. Esses fenômenos tornam-se importantes para se pensar a 

metodologia tentativa aqui proposta, já que, simplificadamente, o UrPop seria o 

primitivo num ambiente ultramoderno, ou a retomada contemporânea daquilo 
                                                            
3 Na obra Sobre el Carácter Fetichista de la Música y la Regresión del Escuchar. 
4 Retomarei a ideia com base no capítulo ‘Natureza histórica: ruína’ da obra Dialética do Olhar: 
Walter Benjamin e o Projeto das Passagens (2002) de Susan Buck-Morss. 



   

 

que é primitivo. Um exemplo disto poderia ser a “inundação” de bigodes 

(mustaches) estilizados em camisetas, capas protetoras para smartphones e 

tablets, dentre outros objetos. 

 

Por RealTime, entendem-se os novos regimes temporais, em que como 

exemplo, poderia ser utilizado o ataque às “torres gêmeas” em Nova Iorque, 

em que o “espetáculo” foi planejado pelos terroristas com intervalo de alguns 

minutos entre os dois ataques, o que permitiu que todo o planeta assistisse ao 

vivo, sem cortes ou efeitos especiais o impacto da segunda aeronave à 

segunda torre. “Espetáculo” dificilmente reproduzível pela computação gráfica, 

de violência extrema, que remeteria, inclusive, à uma “UrCivilidade”. 

 

E o terceiro fenômeno do afterpop, o TrashDeLuxe ou uma cultura do lixo. Um 

exemplo, que já remeteria ao objeto de pesquisa, seria a vinheta de abertura 

da telenovela Passione, em que o artista Vik Muniz utilizou 4,5 toneladas de 

lixo para a construção em grande escada de imagens que dão sentido à 

vinheta. 

 

 
Figura 1: fênomenos possíveis do Afterpop 

Fonte: o autor (a partir de captura do Google Images) 

 

A rigor, em Fernández Porta, o UrPop “se define como la emergencia 

inesperada de figuras, valores o emociones primitivos [numa aparição espectral 

e presença fantasmal] en un espacio ultramoderno” (2010). Já o RealTime 



   

 

relaciona-se à intervenção da temporalidade (de consumo). “Ésta se define 

como una serie de acuerdos tácitos entre lo real y lo simbólico, esto es, entre 

las cosas que podríamos hacer –y adquirir- y las que hacemos de veras” 

(2010). O RealTime seria, assim, um trabalho subjetivo que interfere no sentido 

do tempo tecnologicamente produzido e comercialmente difundido pelo 

infotainment, um pop sem cronologia que pressupõe a dificuldade de voltar 

atrás e sair dos lapsos e períodos pré-fabricados. Nas palavras de Fernández 

Porta, o TrashDeLuxe é o fenômeno em que “la basura es elevada al rango de 

verdad absoluta por medio de un envoltorio que recubre la escoria y le confiere 

una pátina pop. [… C]onsisten en la llegada de lo vulgar, lo escatológico y lo 

aberrante al lugar que antaño estuvo reservado a las estrellas del pop” (2010). 

 

Não só pelas características cronológicas (pós 1938), surgindo como tal a partir 

da década de 1960 no Brasil (mas especialmente a partir da década de 1970), 

as vinhetas de abertura de telenovelas podem ser, nesta reflexão, enquadradas 

como “produtos” pop5, ou melhor, afterpop, hipoteticamente por, além da 

época, carregarem em si os fenômenos descritos por Fernández Porta. 

 

Isto porque, de acordo com o autor, se nos “años sesenta las representaciones 

artísticas de la sociedad del espetáculo se centraron en el flujo de objetos –de 

productos, de anuncios, de eslóganes-, a principios de siglo ese flujo 

ininterrumpido parece haber perdido su brillo, su aspecto novedoso, su carácter 

estelar” (Fernández Porta, 2008) [grifo nosso]. 

 

Não que, a rigor, as vinhetas de abertura sejam representações artísticas, mas, 

situadas numa indústria da cultura6, essas vinhetas parecem assumir a “aura” 

de objetos afterpop. Isto porque, no Brasil, as telenovelas, sempre 

                                                            
5 “[...] el pop suele definirse aún como comida ligera o menu infantil, bien diferenciada de la 
haute cuisine literaria.” (Fernández Porta, 2008) 
6 O conceito de “indústria cultural” foi inaugurado por Horkheimer e Adorno em texto de 1947. 
No entanto, autores como Kilpp (Ethicidades televisivas. Sentidos identitários na TV: 
moldurações homológicas e tensionamentos. São Leopoldo : Unisinos, 2003) preferem um 
conceito atualizado, o de ‘indústria da cultura’. Aqui, utilizarei os termos indistintamente. 



   

 

acompanhadas de suas vinhetas de abertura, tiveram sua inauguração na 

década de 1960 (auge do Pop?), mas com linguagem e força mais 

proeminentes somente a partir da década de 1970 (período que pode 

caracterizar o início da ruína do Pop e emergência do Afterpop?).  

 

Ainda a partir da citação de Fernández Porta, o grifo na palavra ‘estelar’ foi feito 

para chamar a atenção de um termo que refere-se ao universo da constelação. 

Evidentemente o sentido dado pelo autor não relaciona-se ao pensado neste 

ensaio, no entanto, pareceu-me uma coincidência interessante. Apesar de, no 

sentido dado por Fernández Porta, ainda que sem brilho ou aspecto de 

novidade, este fluxo de objetos poderia caracterizar-se como cíclico, 

constituindo uma constelação (ainda que mais apagada). 

 

*** 

 

Ao discorrer sobre o movimento ciberpunk, Fernández Porta se apropria da 

ideia de fantasmas (a mesma fantasmagoria de Benjamin?), apresentada, 

segundo indica, por Merv Kihn ao tentar explicar William Gibson. Nas palavras 

de Fernández Porta (2010),  

 

[…] el advenimiento del fantasma constituye  un momento 

particular en la relación del individuo con el inconsciente 

colectivo, relación que se articula en dos polos: la 

alucinación personal, que es de caráter histórico, y la 

alucinación mediática, es decir, la invención del presente.  

 

Seriam, então, os textos-midiáticos, e com eles as vinhetas, após sua “morte” 

na grade de programação, fantasmas que habitariam a relação do indivíduo 

com o inconsciente (e consciente) coletivo? Partindo do caráter histórico, uma 

alucinação pessoal, e uma (re)invenção do presente enquanto alucinação 



   

 

midiática? Vinhetas de abertura de telenovelas poderiam ser consideradas 

fantasmas afterpop? Questões a se pensar. 

 

Para Buck-Morss (2002), “no processo de se tornar mercadorias, as imagens 

de desejo se congelam em fetiches […] que encarnam a fantasmagoria 

moderna, que por sua vez congela a história da humanidade como se estivesse 

encantada por um feitiço mágico”. Ao afirmar, anteriormente, sobre a morte dos 

textos-midiátios na grade de programação, faz-se estabelecendo uma analogia 

que se vê no ciclo de vida dos seres vivos mas, também, no de mercadorias e 

estrelas. Diversos autores do Marketing já escreveram suficientemente sobre o 

ciclo de vida dos produtos, assim como, é possível encontrar afirmações sobre 

como as cores das estrelas indicam sua idade e sua possível extinção. Após a 

morte, restam os fantasmas. 

 

Ao usar como referência o trecho da morte das passagens de Paris, em que 

Benjamin, ao ler o romance de Zola, Thérèse Raquin, afirma “que as 

Passagens são o que são aqui, para nós […] deve-se ao fato de que elas 

mesmas […] já não são mais” (Buck-Morss, 2002). Essa alusão constante à 

morte, e possíveis fantasmas, pode remeter ao fato de que o que um texto-

midiático, por exemplo, passa a ser após sua morte o que não era. Tomando 

outra dimensão. Passando a fazer parte, em parte, do consciente coletivo e, 

noutra parte, do insconsciente coletivo, além de assumir nova perspectiva pelo 

legado deixado. 

 

O tema é tão presente na reflexão e tamanha é sua consistência para a 

construção teórica que Buck-Morss dedica boa parte das figuras que ilustram 

sua obra à representação da morte, em diversas aparições de caveiras. Pois, 

de acordo com a autora, nos poetas alegóricos, já era uma temática comum, 

algo que despertou a atenção de Benjamin. “O emblema da caveira pode ser 

lido de duas maneiras. O espírito humano petrificado; mas é também a 

natureza em decadência” (Buck-Morss, 2002).  



   

 

 

É interessante perceber que com a disseminação da tatuagem na cultura 

contemporânea, tem sido comum desenhos de caveiras nesse contexto. Dentre 

as caveiras tatuadas, encontram-se diversos modelos do que seriam caveiras 

mexicanas, presentes na comemoração de Lo Día de los Muertos, conforme 

ilustra a Figura 2. 

 

 
 

Figura 2: tatuagens de caveiras de inspiração mexicana. 
 Fonte: o autor (a partir de captura do Google Images). 

 

Buck-Morss (2002) destaca, aliás, uma anotação de Benjamin, ao preparar sua 

exposé de 1935, na qual se inscrevia: “fetiche e caveira”. Neste trecho parece 

estar o cerne do capítulo “Natureza histórica: Ruína” da obra de Buck-Morss, 

pois a partir da anotação de Benjamin, a autora vai afirmar que a imagem da 

ruína, além de emblema da fragilidade e transitoriedade da cultura capitalista é, 

especialmente, emblema de sua destrutibilidade.  

 

Mas essas ruínas, como a caveira, não deixariam gravadas profundamente a 

linha demarcatória entre natureza física e significado? Será que não é 

justamente a morte que despertaria o fetiche pelo que foi em vida? Só a morte 

possibilita a existência do fantasma, isto é certo. 

 



   

 

Nesse sentido o fantasma poderia adquirir vida própria, uma vida pós-morte, 

evidentemente, mas possivelmente bastante mais autônoma do que à época 

em que poderia ser controlado pelos vivos. Buck-Morrs apresenta uma citação 

de Benjamin, qur buscou referência em Marx, para afirmar que ao “[…] escapar 

das mãos de seus produtores [a mercadoria] se liberta de sua particularidade 

real, deixa de ser um produto controlado por seres humanos. Reveste-se de 

uma objetividade ‘fantasmagórica’ e se faz dona de sua própria vida” (Buck-

Morss, 2002). 

 

De fato, um texto-midiático, após veiculado, foge ao controle de seus 

“produtores/emissores”. Todo texto é pensado a partir de uma 

comunicabilidade pretendida com seus leitores, mas após sua veiculação 

restam poucas possibilidades de alteração de sentido, mesmo em mídias 

online, com tempo de resposta quase instantâneo, menos ainda em mídias 

offline. De posse do leitor, este produz sentido de acordo com suas próprias 

expectativas. Parece que, após sua morte, os textos-midiáticos ganham novos 

sentidos de acordo com o imaginário (consciente e inconsciente) coletivo. “A 

tecnologia afetou o imaginário social” (Buck-Morss, 2012). Nesta fase, o que 

era uma produção muito mais individual, do cotidiano familiar (Duarte, 2004), 

passa a ser muito mais coletiva, possivelmente gerando uma ideia de unidade 

regional, nacional. 

 

Buck-Morss (2012) afirma que as “fantasmagorias são uma tecnoestética”. Esta 

afirmação aproxima ainda mais à ideia aqui oferecida de que os textos-

midiáticos no pós-vida assumem características fantasmagóricas. São produtos 

tecnoestéticos, de uma cultura afterpop. 

 

Numa citação longa, porém esclarecedora, Buck-Morss prossegue: 

 

O objetivo é a manipulação do sistema sinestésico pelo 

controle dos estímulos ambientais. Surte o efeito de 



   

 

anestesiar o organismo, não pelo entorpecimento, mas 

por uma inundação dos sentidos. Esses sensórios 

simulados alteram a consciência, tal como faz a droga, 

porem o fazem mediante a distração sensorial, em vez da 

alteração química, e – o que é o mais significativo – seus 

efeitos são experimentados na coletividade, não 

individualmente. Todos veem o mesmo mundo alterado, 

vivenciam o mesmo ambiente total. Como resultado, ao 

contrário do que acontece com as drogas, a 

fantasmagoria assume a posição de uma realidade 

objetiva. Enquanto os viciados em drogas enfrentam uma 

sociedade que questiona a realidade de suas percepções 

alteradas, a própria embriaguez da fantasmagoria torna-

se a norma social. O vício sensorial numa realidade 

compensatória converte-se num meio de controle social.” 

(Buck-Morss, 2012) 

 

O advento da anestesia foi importantíssimo para o desenvolvimento da 

medicina. Ao ser aplicada, a anestesia não alivia o sofrimento apenas do 

paciente, mas, inclusive do cirurgião, que não precisa mais testemunhar o 

sofrimento do paciente durante o procedimento. 

 

Os meios de comunicação, por meio da distração sensorial, não exercem o 

mesmo papel na sociedade? Não nos anestesiam, impedindo de sofrer com 

uma realidade que seja dura demais? 

 

Talvez seja este o ponto de crítica de diversos estudiosos sociais. Não a 

manipulação exercida pelos meios de comunicação, mas o entorpecimento que 

causam.  

 



   

 

No entanto, como a anestesia é fundamental para procedimentos cirúrgicos, o 

entorpecimento não será fundamental para que o sistema social 

contemporâneo não entre em ruína? Não uma ruína de passagem para uma 

outra situação, mas uma ruína no sentido de perda da civilidade, do que resta 

de fraternidade. 

 

“A especialização do trabalho, a racionalização e a integração das funções 

sociais criaram um corpo técnico da sociedade, e ele foi imaginado como tão 

insensível à dor quanto o corpo do indivíduo sob anestesia geral” (Buck-Morss, 

2012). O entorpecimento passou, assim, a ser aceito (e, por que não dizer, 

desejado) pela sociedade. Buck-Morss chega a afirmar que desenvolveu-se 

uma segunda consciência que capacita o indivíduo a ver-se como objeto. 

 

Evidentemente, não se faz aqui uma defesa inconsequente do entorpecimento 

social, como também não o fazem da anestesia nos procedimentos cirúrgicos. 

A preocupação de Benjamin dizia respeito exatamente a: até que ponto a 

alienação dos sentidos não possibilitaria à humanidade ver sua própria 

destruição com prazer? 

 

Buck-Morss, inclusive, usa como exemplo ilustrativo desta preocupação a 

situação pelo qual a humanidade passou com a Alemanha de Hitler. 

 

No contraponto, Duarte, ao referir-se à televisão, esclarece que existe um 

“contrato comunicativo tácito” que norteia a relação estabelecida entre 

enunciadores e o grupo social, que controla o discurso, aceitando ou rejeitando 

a proposta. A autora afirma que o grupo social “controla” o discurso. “Nessa 

direção, cada unidade da programação televisiva, os diferentes programas, 

opera sobre as regras desse contrato maior, atuando sobre elas, e fazendo as 

proposições e adaptações, que julgar necessário naquele processo 

comunicativo particular para ganhar a adesão do tipo de telespectador que lhe 

interessa” (Duarte, 2004). Assim, na medida em que aumenta a oferta de 



   

 

emissoras de TV, aumenta o desafio de conquistar o público. É possível que 

também aumente a quantidade e intensidade de textos anestésicos, como 

tentativa de manter o público (e anunciantes) sintonizados. 

 

Mas mesmo com aumento quanti e qualitativo de textos anestésicos, existem 

as “possibilidades e restrições da mídia televisão, enquanto conjunto de meios 

técnicos de produção, circulação e consumo das mensagens” (Duarte, 2004). A 

mídia é limitada. 

 

Assim, a mídia televisão não vai, necessariamente, produzir de acordo com a 

ideologia dominante (no sentido marxista), até porque é de conhecimento 

(ainda que inconsciente) de ambas as partes que “[…] nenhum processo 

comunicativo [… é] inocente” (id.). 

 

*** 

 

Na estreia, a telenovela já tem como background uma série de chamadas feitas 

nos intervalos da programação da emissora, assim como na agenda de 

diversos programas da própria emissora, já gerou-se uma espectativa com 

relação à trama e já se conhece, em parte, o elenco da mesma. No entanto, a 

vinheta de abertura da telenovela só é conhecida no momento mesmo de sua 

estreia. Como na canção ouvida pela primeira vez (Fernández Porta, 2008), ao 

ser vista (e ouvida) pela primeira vez, a vinheta provoca o “apagamento” do 

que está à volta, captando, por cerca de um minuto, a total atenção de quem 

assiste. Nos primeiros instantes de exibição da vinheta, parafraseando 

Fernández Porta, suas formas começam a ser estabelecidas, e antes de 

chegar ao coro já se haverão imaginado diversos desenvolvimentos possíveis – 

cores ou ausência de cores, um movimento ou outro, aceleração ou 

desaceleração, um desfeche ou outro – desenhando um horizonte instantâneo 

de possibilidades, de modo que o espectador atento viverá, em alguns 

momentos, uma síntese do processo de produção que pode ter levado dias, 



   

 

semanas ou meses. A partir da segunda veiculação, a vinheta já não provocará 

tamanha surpresa, mas reconhecimento, com instantes de busca ou dúvida, e 

a memória se organiza para identificar o referente e emocões e recordações 

que traga consigo. Se o conhecimento é compartilhado, o que geralmente 

acontece, pois é acompanhado por multidões, senão, em primeiro momento, no 

contexto familiar (doméstico), então um instante decisivo coincidirá, no fervor 

do direto, com o de muitas outras pessoas, de modo que o ato de identificação 

já não será silencioso (ainda que não sonoro), senão pautado pelas 

impressões (e opiniões) coletivas, e o reconhecimento privado do produto 

televisivo coincidirá com o reconhecimento do sujeito como parte de uma 

comunidade. 

 

Aqui, não importará tanto época de veiculação, horário em que a vinheta 

estava presente na grade de programação ou emissora, tão pouco o enredo da 

telenovela que acompanhava ou tempo de duração “no ar”. As tecnologias 

gráficas disponíveis em cada época também não serão discutidas. O foco fica, 

pois, no produto final veiculado. 

 

Foram selecionadas três vinhetas de abertura de telenovelas brasileiras, 

escolhidas aleatoriamente, após se assistir algumas dezenas de vinhetas 

compreendidas entre as décadas de 1960 a 2014. No entanto, vale ressaltar 

que, essa aleatoriedade, não está relacionada a algum software que selecionou 

(cartesianamente) de forma aleatória tais vinhetas. A seleção foi feita pelo 

pesquisador que, ao assistir as vinhetas, incluiu quatro dentre as centenas 

possíveis, de forma, espera-se, que tenha sido guiada pela semelhança 

extrassensível que emana dos objetos, já que a proposta é deixar os objetos 

“expressarem” sua correspondência/semelhança/interdependência não 

conscientes. 

 

As vinhetas selecionadas para tentativa metodológica foram: Dancin’Days; 

Cordel Encantado; A Favorita. Três outras vinhetas haviam sido selecionadas, 



   

 

mas foram descartadas por diferentes motivos: Escalada, por ter tempo 

duração total de 1’50” (um minuto e cinquenta segundos), o que equivale a 

quase o dobro do tempo de duração das demais vinhetas, 1’ (um minuto); Amor 

à Vida, por ainda estar em veiculação no período de realização deste estudo 

(2013-2014), o que não atenderia ao quesito de “morte” e, consequente, 

fantasmagoria que se pretende permitir na reflexão; também havia sido 

selecionada a vinheta de Hoje é Dia de Maria, mas foi descartada por não 

pertencer ao subgênero (Duarte, 2004) telenovela. Por ser uma primeira 

tentativa de aplicação da metodologia proposta, optou-se, então, pela 

equiparidade de tempo de duração das vinhetas, não estarem sendo 

veiculadas e pertencimento ao mesmo subgênero. 

 

 

Figura 3: assinatura das 3 vinhetas de abertura de telenovelas escolhidas. 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube). 

 

A figura 3 apresenta a assinatura de cada uma das vinhetas de abertura de 

telenovelas selecionadas para esta reflexão. Vale ressaltar que a diferença de 

proporção entre Dancin’Days e as demais se deve ao fato de a telenovela ser 

produzida para o formato 4:3, vigente até a implementação do sinal digital de 

TV aberta no Brasil, que passou a ter formato 14:9. Isto ficará evidente, 

também, nas demais figuras para análise. 

 

Para constituição da metodologia, parte-se da ideia de constelação de 

Benjamin que traz junto de si a possibilidade de choques7 e paralelismos, 

formando um “sistema” cíclico, que originaria a constelação, numa continuidade 

                                                            
7 “[...] o choque é a própria essência da experiência moderna” (Buck-Morss, 2012). 



   

 

cíclica de semelhança extrassensível. Por isso, as vinhetas serão submetidas a 

um tipo de choque e um tipo de paralelismo, na expectativa que as 

semelhanças extrassensíveis se mostrem: método dobradura (choque) e 

método espelhamento (paralelismo). A terminologia não tem definições 

complexas para embasa-las, sendo termos que melhor expressavam as 

opções do pesquisador para a experimentação proposta. Sendo explicadas da 

seguinte maneira: 

 

− no método dobradura, as vinhetas serão sobrepostas aos pares, para que o 

excesso de informação não prejudique a leitura das vinhetas-texto, 

apresentadas pictoricamente em forma próxima ao do storyboard; e 

 

− no método de espelhamento, as vinhetas serão colocadas lado a lado, em 

duplas para que não haja interferência da terceira, como se fossem reflexo uma 

da outra, apresentadas no texto pictoricamente em forma próxima ao do 

storyboard. 

 

Assim, a proposta metodológica é bastante visual8, ignorando-se neste 

trabalho, toda a parte de trilha e efeitos sonoros. Ainda que apenas em parte as 

vinhetas sejam submetidas à metodologia, sabe-se que a televisão atinge 

fundamentalmente dois sentidos: visão e audição. A partir de dois sentidos, o 

meio alcança os outros sentidos, sendo, fundamentalmente, um sistema 

sinestésico (Buck-Morss, 2012) que lança mão do aparato físico-cognitivo 

constituído por “sensores qualitativamente autônomos e não intercambiáveis” 

(op. cit.). Os recursos visuais e auditivos disponíveis, somados à uma 

infinidade de estratégias, permitem simular o alcance aos outros sentidos 

humanos. 

                                                            
8 “O sentido da visão foi privilegiado nesse sensório fantasmagórico da modernidade” (Buck-
Morss, 2012). 



   

 

Portanto, ainda que “limitada” à visão9, a proposta permite identificar outras 

possibilidades sensíveis (e extrassensíveis), já que o visual, na forma como é 

utilizado pela televisão, busca simular/afetar contato com outros sentidos. 

 

Para aplicação da metodologia, tal qual foi pensada, a partir das vinhetas 

selecionadas baixadas, fez-se a montagem em dobradura e espelhamento em 

software de edição gráfica. 

 

Um dos desafios era o de delimitar o número de quadros para aplicação, não 

havendo tão poucos que não traduzissem o que são as vinhetas, nem tantos 

que se tornasse inviável documentá-los. Assim, foi delimitado um quadro a 

cada 2” (dois segundos) de vinheta, tendo duração total de 1’ (um minuto), 

resultando em 30 quadros, conforme figuras a seguir: 

 

 

 

 
Figura 4: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e A Favorita 1. 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube). 

   

                                                            
9 “[...] a singularização de um sentido para uma estimulação intensa tem o efeito de entorpecer os 
demais” (BUCK‐MORSS, 2012).  



   

 

 

 

 
Fig. 5: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e A Favorita 2 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

 

 

 

 
Fig. 6: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e A Favorita 3 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

   



   

 

 

 

 
Fig. 7: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e A Favorita 4 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

 

 

 

 
Fig. 8: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e A Favorita 5 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube). 

   



   

 

 

 

 

Fig. 9: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e A Favorita 6 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

 

 

 

 

 

Fig. 10: método de dobradura e espelhamento – Cordel Encantado e A Favorita 1 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube). 

   



   

 

 

 

 
Fig. 11: método de dobradura e espelhamento – Cordel Encantado e A Favorita 2 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

 
 

 

 

 
Fig. 12: método de dobradura e espelhamento – Cordel Encantado e A Favorita 3 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

   



   

 

 

 

 

Fig. 13: método de dobradura e espelhamento – Cordel Encantado e A Favorita 4 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

 

 

 

 

 

Fig. 14: método de dobradura e espelhamento – Cordel Encantado e A Favorita 5 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

   



   

 

 

 

 

Fig. 15: método de dobradura e espelhamento – Cordel Encantado e A Favorita 6 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

 

 

 

 

 

Fig. 16: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e Cordel Encantado 1 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

   



   

 

 

 

 

Fig. 17: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e Cordel Encantado 2 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

 

 

 

 

Fig. 18: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e Cordel Encantado 3 
Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube). 

   



   

 

 

 

 
Fig. 19: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e Cordel Encantado 4 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

 

 

 

 

 
Fig. 20: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e Cordel Encantado 5 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 
   



   

 

 

 

 

Figura 21: método de dobradura e espelhamento – Dancin’Days e Cordel Encantado 

6 

Fonte: o autor (a partir de captura pelo Youtube) 

 

As figuras de 4 a 21 referem-se à aplicação da metodologia proposta neste 

ensaio. As três vinhetas selecionadas foram dobradas e espelhadas umas às 

outras, aos pares, resultando uma quantidade significativa de imagens 

estáticas e informações que podem ser “lidas”. 

 

Tais figuras ilustram graficamente uma outra forma possível de aplicação da 

mesma metodologia, audiovisualmente, ou seja, a dobradura e o espelhamento 

das imagens em movimento, por meio de software de edição de imagens 

(audiovisuais).  

 

Ao que parece, em ambos os casos fica muito evidente uma constelação, com 

cores e brilhos diferentes, compondo um tom de parte do “firmamento”. No 

entanto, apesar da opção por incluir o máximo de quadros possível na 

representação gráfica, esta fica muito aquém do que é a metodologia aplicada 

em movimento. Que parece fornecer muitos mais elementos de análise (e, em 

certa medida, anestesia). 

 



   

 

A constelação formada é composta por imagens fantasma, na medida em que 

todas as vinhetas selecionadas já não estão sendo veiculadas há algum tempo. 

Elas continuam nos conciente e inconsciente individuais e coletivos e, por meio 

desta metodologia, numa combinação afterpop (de produtos que são afterpop) 

criam vida (pós-morte) própria, assumindo novos sentidos e indicando outras 

possibilidades. Essas vinhetas não são mais o que já foram.  

 

Talvez a própria metodologia seja por ela mesma afterpop, já que, por ela, 

pode-se visualizar os fenômenos que, de acordo com Fernández Porta, 

constituem tal plano. Por esta metodologia, elementos antigos (talvez nem 

sempre primitivos) reaparecem, se reconfiguram junto a outros. O UrPop. 

 

A redefinição dos tempos e períodos é evidente, ao se aproximarem elementos 

que não teriam relação temporal, o RealTime. Um tempo que não é pré-

fabricado, inesperado. 

 

A metodologia se propõe a utilizar de elementos que não servem mais, que já 

foram “usados” e que encontram-se “mortos”. O TrashDeLuxe. 

 

Na relação entre as duas vinhetas submetidas à metodologia, estabelece-se 

uma inter-relação não vista antes. Cada vinheta já não é mais o que era, pois, 

além de ter passado a outra dimensão após a morte, sofre a influência da outra 

próxima ou sobreposta a ela. 

 

Pode-se perceber relações que não seriam vistas em situação natural, já que 

duas vinhetas “distantes” (de épocas, novelas, contextos diferentes) se cruzam 

na formação de um terceiro elemento (que não é uma terceira vinheta). Nesse 

sentido, dois espectros dão vida a um elemento muito mais anestésico do que 

as vinhetas que o originaram. Há uma saturação intensa de movimentos, cores, 

formas, em que letras, palavras e frases (quase dadaístas) formam um texto 

novo. 



   

 

 

 Des(re)conhecimento (ou Conclusão).  
 

“O vício em drogas é característico da modernidade. [...] A partir do século XIX, 

a própria realidade foi transformada em narcótico. A palavra-chave desse 

fenômeno é fantasmagoria” (Buck-Morss, 2012). As vinhetas televisuais são 

responsáveis por parte da alteração da realidade que a mídia produz, podendo 

ser caracterizadas como fantasmas. 

 

O aparato técnico da câmera, incapaz de “retribuir nosso 

olhar”, capta a apatia dos olhos que confrontam a 

máquina – olhos que “perderam a capacidade de olhar”. É 

claro que os olhos ainda veem. Bombardeados por 

impressões fragmentadas, veem demais – e não 

registram nada. Assim, a simultaneidade entre a 

estimulação excessiva e o torpor é característica da nova 

organização sinestésica como anestesia. (Buck-Morss, 

2012) 

 

As vinhetas não são simples captação do real, são, comumente, totalmente 

criadas por computação gráfica, o que aumenta em muito a possibilidade de 

estimulação excessiva e, consequente, anestesia. 

 

Buck-Morss esclarece que a anestesia ganhou destaque, enquanto técnica, na 

última parte do século XIX, somando-se às formas narcóticas já conhecidas (e 

utilizadas). “Enquanto as defesas autoanestesiantes do corpo são 

predominantemente involuntárias, esses métodos envolveram a manipulação 

consciente e intencional do sistema sinestésico” (Buck-Morss, 2002). 

 

Assim, as vinhetas podem funcionar como anestésicos que mantêm os 

telespectadores sem zapear, aguardando o início da próxima anestesia. No 



   

 

terceiro elemento formado pelo dobramento das vinhetas tem-se, ainda mais, o 

efeito anestésico, de entorpecimento dos sentidos, especialmente a visão, que 

de tão especializada, paralisa os demais. Esse terceiro elemento parece 

assumir um aspecto, então, muito mais fantasmagórico do que as vinhetas-

fantasma que lhe deram vida. 

 

A aplicação da metodologia permite combinações infinitas com resultados 

ainda mais plurais. 

 

Apesar da proposta apresentada não ser de análise da vinheta a partir de sua 

telenovela, não pode-se deixar de notar a tendência estética apresentada pelas 

três vinhetas analisadas que contêm, predominantemente, elementos estáticos 

em que o movimento é dado pela simulação de movimentos de câmera, zoom 

ins e zoom outs, ao passo que as telenovelas, predominantemente, assumem a 

câmera parada (em diferentes enquadramentos), com movimentos dos 

elementos principais que compõem as cenas, os atores (incluindo figurantes). 

 

A pouco expressiva quantidade de metodologias específicas para análise e 

reflexão sobre o audiovisual televisivo foi o maior estímulo para o estudo aqui 

apresentado. Como já bastante colocado, de maneira tentativa e inicial. 

 

Espera-se não terem sido feitas apropriações de maneira leviana, nem dos 

autores citados, nem de suas teorias e reflexões, nem, sequer, das vinhetas 

utilizadas na aplicação da metodologia. 

 

Foi possível perceber que a metodologia aqui proposta se apresenta melhor 

nas imagens técnicas em movimento, assim, para próximos trabalhos, a 

tentativa se fará na análise a partir de tal situação, com arquivo da aplicação 

anexado ao trabalho para visualização do leitor. Neste caso, seria possível, 

inclusive, manter as trilhas e efeitos sonoros da vinheta, abrindo outro campo 

de análise, além do visual. 



   

 

 

Uma outra possibilidade bastante razoável para a metodologia experimentada 

poderia ser analisar apenas remakes, seja de telenovelas, seja de outros 

produtos teledramatúrgicos como: Dona Xepa; Gabriela; O Astro; A Escrava 

Isaura; Saramandaia. Esta pode ser uma reflexão futura, inclusive, para 

desenvolver a proposta metodológica aqui apresentada. 

 

Ao final deste trabalho, emergem possibilidades diversas de análise de 

produtos audiovisuais televisivos, fica o estímulo para este e outros 

pesquisadores continuarem as tentativas. 
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