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Resumo: Este artigo busca compreender como os recursos estilísticos foram arranjados de 
modo a produzir certa visão de fundo moral na vinheta de abertura da narco-série 
colombiana Sin tetas no hay paraiso (Caracol TV, 2007). A partir da hipótese de que, mais 
do que apresentar a narrativa, a peça investiu em uma determinada perspectiva sobre a 
mesma, procuramos responder à seguinte pergunta: qual é a perspectiva que a vinheta 
constrói sobre o enredo de Sin tetas no hay paraiso? 
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Introdução6 

Este não é um trabalho de análise sobre vinhetas. Conquanto partamos de estudos 

que se dedicaram a discutir tal materialidade em seus atributos constitutivos (ABREU, 

2011; MUANIS, 2010; SCHIAVONI, 2011; AZNAR, 1997) nossa intenção é analisar o 

estilo da vinheta de abertura da narco-série colombiana Sin tetas no hay paraíso (Caracol 

TV, 2007)e como tal peça, mais do que cumprir o papel de anunciadora, ofereceu uma 

verdadeira perspectiva sobre o texto-enredo que ela introduz. Compartilhamos com as 

principais reflexões destes autores quando explicam que as vinhetas são dotadas de um 

discurso próprio que evidencia o programa ao qual está vinculado, mas distingue-se do 

mesmo. Para Martins (2010, p.13), a vinheta tem “o poder de inebriar o leitor/telespectador, 

levando ao consumo da narrativa audiovisual projetada pela mídia, no caso, a televisão”. 

Tal poder “fagocita o leitor/telespectador através de sua linguagem sincrética recheada de 

índices e simbologias, associadas à sonoridade eloquente e contagiante”. Entendemos 

também que a vinheta de abertura possui um caráter funcional que seria o de indicar o 

começo e o fim de um programa, além de conter uma espécie de micro-narrativa da 

narrativa audiovisual  a qual precede. Para os objetivos deste trabalho, podemos, também, 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 4 - GP Televisão e vídeo,  XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, RJ - 4 a 7 de setembro de 2015. 
2 Professora Associada do PPGCOM/UFMG. rochasimonemaria@gmail.com 
3 Estudante de Graduação do Curso de Comunicação UFMG. email: thalesfelipemoraes@gmail.com 
4 Graduado do Curso de Comunicação UFMG. email: marcos.sousa.antunes@gmail.com 
5 Agradecemos a Daniel Matos e a Josué Benvindo, estudantes de Graduação em Comunicação da UFMG colaboradores 
neste texto. 
6 Agradecmos ao CNPq e à Fapemig o apoio financeiro.  
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contar com a definição de Sidney Aznar (1997) que, embora não seja amplamente aceita 

entre os estudiosos, apresenta uma possibilidade de identificação desta materialidade:  
peça de curta metragem, constituída de algum tipo de signo ou 
representação, composta de elementos imagéticos, sonoros e mensagem de 
expressão verbal, usada com fim informativo, decorativo, ilustrativo, de 
remate, de chamada, de passagem, de identificação institucional e de 
organização do espaço televisivo, etc (AZNAR, 1997, p. 43-4). 
 

Mas, no caso aqui em análise, queremos não apenas constatar esses aspectos que 

dotam uma vinheta de certo lugar na grade televisiva, mas desvendar, por meio da análise 

estilística, certa visão de fundo moral que foi construída nesta micro-narrativa. Nossa 

hipótese é a de que, ao trabalhar o enredo baseado em fatos reais da sociedade colombiana 

recente, a vinheta, mais do que apresentar a narrativa, quis tomar posição e investir em uma 

determinada perspectiva sobre o tema na proposta de interação com a audiência. Nosso 

esforço analítico pretende identificar esse gesto narrativo na dimensão audiovisual e será 

guiado pela seguinte pergunta: qual é a perspectiva que a vinheta constrói sobre o enredo de 

Sin tetas no hay paraiso? 

 

O enredo em foco 

          Sin tetas no hay paraíso7 acompanha a história de Catalina Santana, uma adolescente 

de recursos escassos, moradora de um bairro pobre na cidade de Pereira, Colômbia, em sua 

obsessão por aumentar o tamanho dos seios, tornar-se desejável e ingressar no paraíso de 

suntuosidades e opulências oferecidos pelo universo do narcotráfico. O título da narco-série 

faz remissão à falta deste atributo físico e à busca, muitas vezes inglória, por adquiri-lo, o 

que termina convertendo Catalina em uma jovem prepago: garotas que recebem dinheiro e 

presentes de narcotraficantes da região, em troca de servidão sexual. Enquanto as colegas 

possuem seios grandes, que logo agradam aos capos, Catalina é recusada a priori por 

muitos destes. Com muito afinco, conquista a confiança de um grande traficante que, 

seduzido por sua beleza e pureza, decide pagar sua prótese de silicone. Apesar da sua 

epopeia para alcançar o padrão de beleza vigente e conquistar grandes traficantes, Catalina 

torna-se infeliz e vê sua vida esfacelar: perde o irmão assassinado depois de se tornar um 

                                                
7 Narco-série colombiana baseada em uma história real do homônimo de Gustavo Bolívar. Produzida e exibida pela 
Caracol Televisión entre 16 de agosto e 13 de outubro de 2006 e dirigida por Luis Alberto Restrepo. Ao todo foram 23 
episódios exibidos às segundas, quartas e sextas-feiras, na faixa das 22h. Sucesso de audiência e condecorada pela crítica 
como melhor série, melhor direção e melhor roteiro (23ª edição do Prêmio India Catalina), a obra rendeu ainda diversas 
adaptações. Uma versão espanhola, exibida pela Telecinco, de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, com três temporadas 
de 43 episódios; uma telenovela, parceria entre Colômbia, Estados Unidos e México para a rede Telemundo, com 167 
episódios; e um filme colombiano dirigido por Gustavo Bolívar e lançado em 2010.  
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matador de aluguel; vê a mãe envolver-se com seu ex-namorado, é traída por sua melhor 

amiga e aliciadora de prepago e, finalmente, perde sua vida.   

        

O conceito de estilo e sua pertinência para a análise 

Jeremy Butler desde o final dos anos 1970 vem se dedicando ao exame das formas 

estético-expressivas da TV. Em Televison: Critical Methods and Applications (2009) sua 

discussão sobre os tipos de iluminação típicos da televisão representa avanços concretos em 

nossa compreensão das diferenças e sobreposições na produção em vídeo e em película. Em 

2010 ele lançou Televison Style e prosseguiu fortalecendo o argumento segundo o qual 

podemos compreender melhor o funcionamento deste medium se estudarmos em detalhe as 

opções criativas abertas aos artistas em momentos históricos específicos.  

De acordo com Butler entendemos estilo como qualquer padrão de técnica de 

imagem e de som que sirva a uma função dentro do texto televisivo. Estilo é a sua textura, 

sua superfície, a rede que une os seus significantes e através da qual os seus significados 

são comunicados. Sendo assim, todos os textos televisivos contêm estilo. O estudo do estilo 

interessa porque aquilo que é apresentado como conteúdo só nos afeta pelo modo como as 

técnicas são usadas. Sem interpretação, enquadramento, iluminação, cenário, edição, trilha 

sonora, não teríamos condições de apreender o mundo da história contada.   

A iluminação de uma cena orienta nossa compreensão dos valores morais que um 

personagem carrega. Através desta e de uma miríade de outras técnicas, a televisão apoia-se 

no estilo – cenário, iluminação, videografia, edição e assim por diante – para definir o 

tom/atmosfera, para atrair os telespectadores, para construir significados e narrativas, para 

vender produtos e dar forma às informações. Examinar este processo significa compreender 

como o estilo significa e qual é o seu significado em contextos televisivos específicos. 

Análises recentes acerca desse tema vêm sendo realizadas (Pucci Jr 2013; Mittell, 2010; 

Butler, 2009, 2010; Rocha, 2015) e enfraquecem argumentos segundo os quais programas 

televisivos, como as novelas, carecem de estilo.  

 

Metodologia de análise estilística 

Nesse texto daremos dois dos quatro passos da análise proposta por Butler: a 

descrição e a função/análise do estilo. Deixamos de fora a análise histórica em virtude da 

impossibilidade de um recuo nos programas do gênero a fim de identificar padrões. 

Também não nos voltamos para a análise avaliativa, pois mesmo Butler entende-a como 
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problemática pela falta de parâmetros mais específicos para se julgar a estética televisiva. 

 A descrição seria o que o autor chama de passo básico. Para discutir estilo, deve-se 

primeiro ser capaz de descrevê-lo. Todos os estudos de mídia que se dedicam ao estilo 

devem desenvolver um método de descrição, nos termos de Bordwell, da “superfície de 

percepção” de um programa de televisão ou de um filme. É preciso uma "engenharia 

invertida" dos textos, para que possamos compreender plenamente o seu estilo. Assim a 

mesma atenção ao detalhe que roteiristas, diretores, editores e outros dedicam à construção 

de um texto televisivo deve ser empregada na desconstrução deste texto. Uma descrição de 

um programa não deve replicá-lo. Ela deve servir apenas para promover a análise.  

O segundo passo, baseado nos estudos da “teoria funcional do estilo” no cinema de 

Naol Carrol, visa detectar os propósitos do estilo e suas funções no texto. O trabalho do 

estudioso do estilo, assim, constitui-se na desconstrução de como o estilo cumpre uma 

função. Ao fazê-lo, o analista examina o funcionamento do estilo dentro do sistema textual 

– buscando padrões de elementos estilísticos e, em um nível mais elevado, as relações entre 

os próprios padrões. Usando estilo e forma de maneira intercambiável, Carrol afirma, 

 
De acordo com a abordagem funcional da forma fílmica, a forma [ou 
estilo] de um filme individual é a reunião das escolhas cuja intenção é 
concretizar o propósito do filme. Esta abordagem da forma fílmica é 
diferente da abordagem descritiva. A descritiva diz que a forma fílmica 
é o montante total de todas as relações entre os elementos do filme. A 
funcional diz que a forma fílmica inclui apenas os elementos e relações 
intencionados para servir como o meio para o propósito do filme 
(Carrol apud Butler, 2010, p. 11). 
 

Butler aponta várias funções do estilo televisivo. Algumas ele herdou dos estudos de 

cinema e  outras ele desenvolveu para a TV de modo específico. São elas: denotar, 

expressar, simbolizar, decorar, persuadir, chamar ou interpelar, diferenciar e significar “ao 

vivo”. O estilo televisivo pode cumprir várias dessas funções ao mesmo tempo. Contudo, 

Butler sustenta que a função do chamamento, a pretensão de despertar e manter a atenção 

do telespectador é primordial em qualquer situação. 

Para tanto, a vinheta de abertura foi decupada e descrita. Isso nos possibilitou 

identificar de dois eixos, um macro e um micro, no interior desta micro-narrativa. São eles: 

• Eixo macro a vinheta traz uma metáfora do enredo da série: o começo da vida 
miserável; o envolvimento com o narcotráfico e a transformação da vida e do corpo; 
um fim para essa história. As mulheres prepago, representadas na vinheta pelos 
pedaços de bonecas surradas num galpão escuro, são montadas como brinquedos 
por seus donos; inseridas no universo luxuoso dos mafiosos e terminam num galpão 
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claro e espaçoso dentro do que parecem ser caixas de papelão próprias para embalar 
bonecas de brinquedo.  

• Eixo micro observamos alguns arranjos no estilo que expressam dois diferentes 
pontos de vista: o das garotas prepago e o dos narcotraficantes. Neste eixo micro 
identificamos certa perspectiva de fundo moral projetada sobre o enredo da narco-
telenovela. 

 

Esses dois eixos organizarão a análise estilística da vinheta a partir dos quais 

exploraremos os recursos mais pertinentes à apreensão dos significados propostos. 

 

Sin Tetas no hay Paraíso sob a perspectiva da vinheta 

A vinheta começa com dois homens se cumprimentando e trocando duas malas num 

galpão sujo e abandonado, cheio de pedaços de bonecas infantis quebradas. Na sequência 

vemos que uma mala é de dinheiro e a outra de partes plásticas de corpos que imitam 

mulheres adultas, que passam a ser montadas como bonecas por um dos homens. Em 

seguida, com expressão de satisfação, ele toma uma boneca inteira nas mãos e, como se lhe 

desse “vida”, a coloca no segundo ambiente da vinheta e que encena uma suntuosa mansão. 

Há outras bonecas adultas neste cenário, que não interagem entre si e se movimentam com 

gestos mecânicos e controlados, embora, como dissemos adquiram a forma humana. 

Algumas cenas mais nos mostram a ostentação do ambiente e, na sequência final da peça, 

vimos um novo galpão claro, limpo, frio e organizado que parece ser para aonde vão essas 

mulheres-bonecas que aparecem deitadas dentro de caixas que podem simular desde uma 

linha de montagem de uma fábrica de bonecas até mesmo caixões num necrotério. A 

vinheta termina com milhares de mulheres-bonecas expostas em prateleiras.  

Em Sin tetas, a vinheta de abertura recebe um destaque que é pouco usual em outras 

séries e telenovelas, pois ela permeia e invade todo o produto. Além de apresentar um ritmo 

e um padrão de montagem que é reproduzido em toda a série, imagens da vinheta são 

inseridas dentro dos capítulos, geralmente no mesmo estilo, em cenas de transição ou 

localização. Em Sin tetas, muitas cenas de transição mostram imagens de praças em bairros 

pobres da Colômbia, nas quais aparecem transeuntes e crianças brincando. O ritmo da 

edição é frenético como o da vinheta, com cortes bruscos e várias imagens justapostas em 

milésimos de segundos. 
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Eixo Macro 

Conquanto outros recursos possam ter sido significativos, concentramos nossa 

análise naqueles que nos pareceram mais relevantes em termos de função cumprida dentro 

do eixo macro. Sendo assim, nos voltaremos para os recursos de cenário e de cenografia. 

Urssi (2006) argumenta que a cenografia é mais do que apenas os cenários. O termo 

cenografia abrange diversos elementos que compõe a própria cena, sendo eles o cenário, a 

iluminação, elementos de composição e até mesmo a movimentação de atores dentro do 

quadro. A televisão empresta do teatro a concepção da cenografia e passa a adaptá-la as 

suas lógicas  (URSSI: 61, 2006): o advento do teleprompter permite um aprimoramento dos 

cenários televisivos que, outrora bidimensionais e parecidos aos do teatro, ganham 

contornos cinematográficos e mais complexos, tridimensionais,  com maior profundidade 

de campo. O cenário da vinheta de abertura é composto por três ambientes principais que 

aparecem na seguinte ordem: um galpão, uma mansão e uma fábrica.  

 

GALPÃO 

O galpão, primeiro cenário a aparecer durante a vinheta, é visto de diversos ângulos. 

A luz baixa entra pelas janelas no alto das paredes e vem de algumas luminárias rústicas 

que pendem do teto, perto das vigas que dão lhe sustentação. É um lugar abandonado e 

descuidado, o que pode ser observado pelas paredes danificadas, originalmente pintadas na 

cor branca e agora desgastadas, e com tijolos à mostra. A sujeira nas paredes alcança o 

chão, aonde se vê acúmulo de areia. Muitas prateleiras de metal estão espalhadas pela área, 

ocupadas por cabeças e troncos de bonecas gastas, manchadas e sujas. Outros pedaços de 

bonecas estão espalhados junto a pias, banheiras e até mesmo uma cruz, deixada em 

determinado canto do local (Fig 01). É interessante notar como os restos que compõem o 

cenário pertencem à bonecas infantis, diferente das partes de bonecas adultas e sexualizadas 

que estão na mala entregue ao protagonista no início da vinheta.  

 

MANSÃO  

Pelas lentes dos óculos do homem que recebe a mala “entramos” na mansão 

composta por um ambiente interno e outro externo. No primeiro, a boneca já está montada e 

divide espaço com outras iguais, num ambiente bastante azulado. Há escorregadores, uma 

piscina localizada bem ao centro, paredes brancas limpas, ornamentos como fontes e 

estátuas, imitando obras gregas, colunas douradas e vasos com flores. Na parte externa, a 
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mansão ganha contornos arquitetônicos, estátuas de vidros, moto e carros de luxo, com 

fachada igualmente branca (Fig. 01). 

 

FÁBRICA  

A transição do segundo para o terceiro cenário se dá com um giro de câmera como 

se o mesmo retirasse uma mulher-boneca de dentro de um dos veículos luxuosos da mansão 

e a colocasse nas mãos de seu “fabricante” que a acomoda no que parece ser uma caixa de 

boneca. Um fio cinza prende seus braços e pescoço e o fundo da caixa se assemelha com 

um colchão. A caixa, estampada com cores vivas e plástico transparente, logo recebe um 

adesivo e continua a rodar numa esteira cinzenta, industrial, sugerindo a velocidade de uma 

linha de montagem de bonecas. Outras tantas encaixotadas passam pela esteira, 

completamente montadas, até chegar às prateleiras da fábrica (Fig. 01).  

 
Figura 01: Cenário e cenografia dos ambientes da vinheta: galpão, mansão e fábrica 
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Tomando a abertura como metáfora para a série, a diferença e a transição entre os 

ambientes diz de uma trajetória, um caminho percorrido pela protagonista. O início, a 

miséria e desestrutura, representada pelas bonecas infantis desmontadas e surradas em um 

lugar sujo e abandonado, como estariam abandonadas e expostas ao risco as inúmeras 

adolescentes das periferias e bairros pobres da Colômbia. Ainda neste ambiente hostil essas 

bonecas têm sua infância e inocência usurpadas, já que logo numa sequencia posterior, na 

mesa do traficante, surge uma boneca adulta, montada e sexualizada (maquiada, trajes 

sumários etc). A infância e inocência servem de substrato para as futuras prepago, 

montadas ao bel prazer dos patrones do narcotráfico.  

Na passagem para o segundo ambiente é notável a inserção de efeitos visuais. A 

própria coloração dos cenários, o branco e azul, além do dourado, marcam uma transição 

para a realização dos sonhos, um mundo de ostentação, luxo e riqueza no qual Catalina 

deseja adentrar, quase como uma cinderela do tráfico. Mas essa entrada não se realiza sem 

contrapartidas. Perde-se certa liberdade, convive-se com um tipo de controle. Entra-se num 

padrão, vive-se segundo um modelo de vida, de valores e de gostos impostos pelo 

narcotraficante, uma narco-estética como parte de uma narco-cultura.  

A narco-cultura diz de um conjunto de comportamentos, de formas de pensar, de 

busca pelo êxito rápido, de gostos excessivos e de formas de ostentação que, de alguma 

maneira, atravessa a modernidade colombiana e suas instituições políticas. Neste contexto, 

Omar Rincón (2013) esclarece que dentre os aspectos da narcocultura estão uma divisão do 

trabalho entre sicários (jovens matadores profissionais); a rainha da beleza (que surge 

exibida como um trófeu pelo chefe do tráfico); e o patrão (aquele que dá ordens, decide o 

que é justo ou injusto). É uma cultura que de alguma forma explica a entrada dessa 

sociedade no capitalismo e na modernidade tardia em virtude destes elementos que ela 

mescla e cultiva.   

Essa narco-estética se impõe de um modo específico sobre as mulheres. Há um tipo 

de controle exercido até mesmo na dimensão dos corpos, o que é visto tanto pelos 

movimentos mecânicos que as mulheres-bonecas adquirem, quando estão vivendo na 

mansão, quanto pela imposição da forma dos peitos fartos adquiridos através de cirurgia 

para implante de silicone. De acordo com Fábio López de la Roche, essa narco-estética 

impulsionou a presença de clínicas que movimentam cifras milionárias em Cali: “já fazem 

alguns anos, inclusive no Hospital Departamental del Valle, um hospital público de nível 

regional, abriu-se uma oferta de serviços estéticos de aumento de seios, devido a forte 
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inserção popular da estética narca da mulher peituda”8. Quando a vinheta entra em seu 

terceiro cenário, as mulheres estão dispostas em uma linha de montagem aprisionadas e 

controladas, transformadas por completo em mulheres-bonecas nas mãos do capo9.  

A narco-arquitetura também caracteriza-se pela opulência e ostentação. Ela busca o 

status através de construções exibicionistas e bastante adornadas e procura, através dele, 

conquistar essa entrada no mundo moderno e do capital. Para Carlos Niño, a arquitetura da 

narcocultura pode ser vista enquanto “uma celebração da aparência e das formas banais 

porém enganosas”; elas exibem um “luxo gratuito, que depreciam o patrimônio” e 

reproduzem “o importado e a ascensão social de Miami” (2006: 77). Há uma lenda que 

narra a história de um narcotraficante, do Cartel de Valle, en Cali,  

 
José Santacruz Londoño, alias Chepe, a quien no le permitieron ser socio de uno 
de los clubes más importantes de la ciudad: el Club Colombia. Alias Chepe, 
entonces, para demostrar que nada, nadie, lo detenía, para hacerse sentir en la 
sociedad, mandó a construir una réplica del mismo club solo para él. Le habría 
costado, es un cálculo de las autoridades, $5.000 millones (CRUZ, 2012)10. 

 

Eixo Micro 

Neste eixo procuraremos explorar os recursos que sob nossa análise cumpriram 

função relevante no texto, contribuindo para constituir certa perspectiva no nível do estilo. 

São eles: trilha musical, a edição e os movimentos de câmera. 

A trilha musical é um elemento importante em qualquer obra audiovisual, uma vez 

que, aliado às imagens, é um dos mais fortes produtores de significado (RIGHINI, 2004). 

Em Sin Tetas, a trilha serve tanto de elemento ambientador como produtor de significados 

como suspense, medo e apreensão. Já na vinheta entendemos que ela transfigura o 

significado das imagens, seja pela reafirmação do que é mostrado, seja pela oposição e 

antítese; ademais ela produz os significados metaforicamente, pois uma observação na letra 

da canção nos permite identificar uma espécie de síntese dos desdobramentos e 

consequências produzidos pela cultura do narcotráfico. 

Pensando no eixo micro, desde o qual observamos os recursos estilísticos com a 

função de expressar o ponto de vista e a subjetividade destas duas personas – o 

                                                
8 Trecho retirado de uma das sessões do Seminário “Comunicação, Cultura e Política na América Latina: elementos para 
análise cultural e político-cultural comparado”, ministrado pelo professor Fabio López de la Roche, diretor do Instituto de 
Estudos Políticos e Relações Internacionais da Universidade Nacional da Colômbia. UFMG, Belo Horizonte, 16 de 
outubro de 2014. 
9 O chefe dos chefes. 
10 A história completa pode ser lida em Cruz, Santiago. ”Estas son las ruinas del narcotráfico en el Valle del Cauca”, en 
diário “El País”, Cali, domingo 27 de mayo de 2012, disponível em   http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/visita-
ruinas-del-narcotrafico, acesso em 03 de nov. de 2014. 
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narcotraficante e a garota prepago –, a trilha musical ganha destaque. Trata-se de uma 

canção do tecnocumbia, ritmo alegre e dançante, variante da cumbia mexicana, chamada El 

agujero e que, de alguma forma, contrasta com o modo pelo qual o título da narco-série 

aparece em tom vermelho sangue sob um fundo preto, num ambiente esfumaçado e com 

sons incidentais de suspense. A sobreposição das imagens específicas para cada verso da 

canção funciona, ora de forma redundante ora de forma paradoxal, como figuração dos 

desejos e expectativas das prepago e dos narcotraficantes: 

 

El Agujero 
Vocal Feminino: Agurejo, quiero salir de este agujero, 

Quiero tomarme el mundo enterro 
Y conquistarlo de verdad, de verdade. 

 
Vocal masculino: Y dinero, quiero tener mucho dinero, 

Para gastarlo en lo que quiero 
Y se me sobre, pues gastar mucho más. 

Coro:   La verdad, yo sé que quieres que te diga la verdad 
Pues la verdad, yo sólo quisiera que tu fijaras un poco más en mí,  
Oh agujero 

 

O Buraco (tradução livre) 
Vocal Feminino:  Buraco, quero sair deste buraco, 

Quero ganhar o mundo inteiro 
E conquistá-lo de verdade, de verdade. 

 
Vocal Masculino: E dinheiro, quero ter muito dinheiro, 

Para gastá-lo com o que quero, 
E se me sobra, então gastar muito mais.  

 
Coro:    A verdade, eu sei que queres que eu te diga a verdade, 

Então a verdade, eu só queria que você notasse um pouco mais em 
mim, oh buraco 

 

A primeira estrofe, cantada por uma voz feminina, entra no momento em que se 

mostra uma sequência de planos médios filmados de cima, ambientando o galpão escuro e 

sujo, onde um traficante monta mulheres a seu gosto. El Agujero, nome da música, pode ser 

traduzido como “o buraco”, literalmente, e “fundo do poço”, em tradução mais livre. A 

escolha desse arranjo entre som e imagem parece-nos sugerir que, sob o ponto de vista das 

prepago, a condição de pobreza na qual elas vivem é o mesmo que “estar no buraco”, do 

qual elas querem sair, e a solução que encontram é a de entrar em um relacionamento com 

um traficante. No caso da protagonista, que sofre com o fato de não corresponder ao padrão 
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físico vigente da narco-estética, é na indústria do silicone e na possibilidade do aumento do 

tamanho dos seios aonde parece estar a chance de alcançar ascensão social. Enquanto toca 

el agujero, ao mesmo tempo em que mostra essa indústria em um galpão abandonado, sujo 

e escuro, com bonecas quebradas e surradas, e depois encaixotadas e expostas para serem 

“compradas ou levadas”, num momento final, a vinheta simboliza um duplo gesto: o buraco 

é ao mesmo tempo o lugar de onde elas saem e para onde elas vão, como objetos de 

descarte nas mãos de narcotraficantes. O duplo gesto, simbolizado pela micro-narrativa e 

expressivo do ponto de vista das prepago, nos sugere que, independente do dinheiro e da 

pseudo felicidade, após colocar silicone e agradar os traficantes, há uma relação 360º de sair 

do fundo do poço e da miséria para cair em um buraco ainda maior, o do narcotráfico e da 

prostituição.  

 

 
Figura 02: Boneca surrada, mulher-boneca, boneca encaixotada. 

A voz masculina surge no momento mesmo em que um homem trajando terno e 

usando óculos escuros de luxo inicia a montagem de uma boneca com as partes que 

estavam na mala inicialmente recebida. Nesse momento a câmera faz um movimento 

brusco de zoom in e enquadra em plano fechado as lentes de seus óculos através das quais o 

espectador vê refletidas imagens da mulher-boneca que ele acaba de montar assumindo 

formas humanas. Tal movimento nos faz enxergar através dos olhos da personagem, nos 

transporta para sua subjetividade, o que é reforçada pela trilha que entra cantando seu 

desejo de ter dinheiro, não para sair do buraco, mas para gastar com o que quiser, para 
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ostentar, para esbanjar (Fig 03). Como aponta Rincón, a narcocultura dá origem a uma 

narco-estética também própria e peculiar. É a estética do exagero, da ostentação, da 

megalomania expressa através da exibição do dinheiro, de mulheres, de objetos de valor 

como carros, joias, mansões, fazendas. “Alonso Salazar, autor do livro fundador do estudo a 

narcocultura colombiana, conta que o assunto consiste ‘em boa aparência, bom couro, boa 

menina” (2013, p.198). 

 
 Figura 03: Câmera subjetiva figurando o olhar do homem sobre as mulheres-bonecas 

 

Já nos 0’35’’, através do zoom in em direção ao reflexo nos olhos do homem que 

monta as mulheres-bonecas, o telespectador é transportado para um ambiente oposto, com 

iluminação clara, cenário e cenografia com elementos predominantemente brancos, azuis e 

amarelos\dourados, como a cadeira de sol, piscina, pilastras, uma moto e um carro de luxo. 

Neste momento, neste cenário claro e luxuoso, ambas as vozes cantam que “A verdade… 

eu só queria que você me notasse um pouco mais”, enfatizando que, se por um lado, o 

sonho é por ascensão econômica dessas mulheres e homens pobres, por outro, é por 
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atenção, consideração, respeito. Ressaltamos uma vez mais a relevância desse la verdad 

tanto pelo já dito quanto porque ele instaura uma aparente contradição. Há uma “verdade” 

por trás daquelas mulheres-bonecas, aparentemente felizes: elas são apenas uma fachada 

para o que acontece na escuridão dos “galpões”, uma verdadeira  violência física e moral 

imposta pelos narcotraficantes e seu estilo de vida, causando sofrimento, medo e solidão às 

garotas que a ele se submetem.  

Um outro recurso estilístico adotado na vinheta e que nos pareceu cumprir 

determinada função foi a edição de imagens. Chamou-nos atenção os cortes secos, rápidos, 

bruscos e constantes; imagens que surgem na tela tempo suficiente para serem captadas 

apenas pelo nosso inconsciente. Um frame nunca perdura no quadro por mais do que um 

segundo e logo é interrompido. Em alguns momentos, em menos de um segundo, é possível 

visualizar até seis distintos. Essa velocidade e mecanicidade nos cortes estabelece um 

padrão de edição para a micro-narrativa como um todo e é um padrão para os momentos em 

que a peça é revisitada dentro dos capítulos da série. Cortes secos e muito rápidos. 

No eixo micro esse estilo de edição pode ser entendido como a figuração da 

violência com que as garotas prepago são tratadas. Articulada à trilha com efeitos sonoros 

de corte, aos flashes na iluminação, aos movimentos de câmera mecanizados e à cenografia, 

que mostra partes recortadas de corpos de bonecas, a edição simboliza de forma marcante a 

maneira com que as garotas são reificadas. Vistas como objetos as mulheres-bonecas são 

construídas segundo o molde da narco-estética de modo a atender o desejo dos narcos por 

corpos perfeitos, peitudos e descartáveis.   

A partir deste momento os movimentos de câmera são extremamente mecânicos, 

exprimindo nos elementos em cena uma movimentação quase que de marionetes e, assim, 

dialogando com as bonecas, que agora estão em uma mansão luxuosa, com piscina, moto e 

carro (todos de brinquedos, enfatizados pela cenografia de plástico). Assim sendo, os 

movimentos de câmera se juntam a outros recursos estilísticos (cenário, cenografia, trilha e 

edição), para criar uma sensação de “plasticidade” mostrando que, do ponto de vista dos 

traficantes, as mulheres prepago são apenas objetos. 

 

Conclusão 

O objetivo de nossa análise foi o de evidenciar, através de arranjos de som e 

imagem específicos, como a vinheta de abertura da narco-série Sin tetas no hay paraíso 

projeta sobre o enredo uma determinada perspectiva. O eixo macro, por assim dizer, ocupa 
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uma dimensão denotativa, um resumo da trama e uma síntese de seus ambientes e seus 

protagonistas: trata-se de uma história das relações entre narcotraficantes, seus valores e 

modos de vida, e moças pobres que, ao almejarem dinheiro e ascensão social, se submetem 

aos padrões da narco-estética. 

No eixo micro, vislumbramos uma dimensão conotativa ao entendermos que a 

micro-narrativa apresenta uma perspectiva de fundo moral segundo a qual, ainda que seja 

uma história de ascensão social e que haja empatia para com a vida e situação daquelas 

pessoas, esta não é uma história de contos de fadas e seu final não será feliz. A vinheta 

sugere que, no médio prazo, o paraíso de suntuosidade e opulência se converte no pior 

pesadelo. Uma ambição desmedida pode conduzir as jovens a caminhos que elas não 

imaginam chegar a ponto, inclusive, de perderem a própria vida. Neste segundo eixo 

podemos dizer que a vinheta aponta para um dano moral e cultural provocado pelo 

narcotráfico a toda uma geração de miséria que vive da ilusão de entrar em um mundo que 

não lhe pertence e que, cedo ou tarde, termina cobrando um alto preço por sua ambição e 

vaidade.  

É, sim, a perspectiva de um “alerta” para quem se deixa seduzir por este universo de 

ostentação e esbanjamento: a narco-cultura impõe às mulheres um padrão de corpo, as vê 

como coisa, como um objeto controlável e descartável cujo fim, por mais que haja luxo e 

diversão, é certo: ou acabam sozinhas e reificadas, cada uma chorando por si, como 

evidenciado pela lágrima que sai da mulher-boneca aprisionada, ou acabam com a vida 

destroçada pela ilusão de viver num “paraíso” no qual só se encontra, na verdade, tristeza, 

dor, saturação e morte.  
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