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Resumo 

Este artigo faz uma análise semiótica da vinheta de abertura da série Stranger Things 

com o objetivo de mostrar como essas peças audiovisuais apresentam signos 

representativos, na maioria das vezes, relacionados ao conteúdo narrativo central da 

trama. A semiótica é uma filosofia que estuda todo e qualquer tipo de linguagem como 

signo analisando suas formas de representação. As séries possuem um extenso público 

fiel, tais produções acabam por dialogar com o emocional dos seus receptores através de 

suas narrativas. E, através desta pesquisa, demonstraremos, além desta identificação 

emocional, a desmistificação da passividade atribuída às produções das vinhetas de 

abertura. 

 

Palavras-Chave: Vinheta; Ficção Seriada; Série; Trilha.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de compreender o fenômeno visual que se tornou as vinhetas 

de aberturas no meio audiovisual, esse estudo visa analisar essa produção e sua relação 

com a trama central. A vinheta é um tipo de linguagem repetitivo em sua metodologia e 

assistida diariamente, quando se trata de telenovelas, por exemplo. Traz ao telespectador 

uma ideia, trabalhando com o imaginário, do que virá a ser a trama, ou pelo menos se 

subtende que este seja o objetivo. Esta análise propõe-se mostrar os elementos técnicos, 

narrativos e simbólicos apresentados na abertura da série Stranger Things que podem 

atingir o imaginário coletivo. 

As vinhetas possuem uma tendência em proporcionar signos e representações a 

partir da sinópse da obra, uma vez que as orientações, regras, diretrizes são apresentadas 

à equipe para execução de determinado trabalho baseada na história central da trama. 

Tomando como partida essa convenção é possível entender as simbologias das imagens 

e por fim resultar em uma interpretação sobre a trama. Por ter migrado entre vários 

contextos, tem apresentado ainda uma grande multiplicidade de formas, tanto gráficas como 
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sonoras; surgiu como elemento gráfico e decorativo já nas iluminuras medievais, molduras 

decorativas de textos, emblemas, brasões etc.  

Utilizamos nosso poder de associação constantemente e na construção de uma 

identidade visual esse fator não pode ser desconsiderado. Somos incitados com alusões 

mentais que permitem construir essa identidade trazida de determinada representação. 

Adentrando, por tanto, no campo da significação das imagens. A semiótica, um campo 

que estuda as representações da realidade, servirá de guia neste caminho. Segundo, 

Santaella  (2002),  a semiótica é a  chave  para entendimento dos signos que 

desconhecemos.  O  método funciona como um mapa lógico que  indica como a  análise 

deve ser  conduzida, e  isso não significa  que  ao praticá-la teremos conhecimento  da 

história, teoria  e  prática  de  um processo de signos.  Estudar qualquer coisa no aspecto 

semiótico ajuda a entender o processo de entendimento 

das mensagens e para isso, requer que consideremos o modo de produção de sentido.  

Com o uso dessa metodologia, a análise semiótica da vinheta de Stranger 

Things tem a finalidade de mostrar como essa peça audiovisual apresenta signos 

representativos, na maioria ou totalmente, relacionado ao conteúdo narrativo nuclear da 

trama que dialoga com referências do passado que constrói o imaginário dramaturgo de 

uma época. Entendendo época, em se tratando desta série específica, como um 

entrelaçamento da contemporaneidade  e elementos culturais de outra década. 

 

POR QUE STRANGER THINGS? 

 

Uma produção original da Netflix
4
, Stranger Things estreou em julho de 2016 

com uma declaração de amor aos clássicos dos anos 80. Criada pelos irmãos Matt e 

Ross Duffer, é uma série americana que envolve suspense, ficção científica e drama. 

Muitas referências foram observadas pelos telespectadores. Uma narrativa que se passa 

em 1983 e envolve manias da época, como os jogos de RPG, realidades paralelas, 

xerifes, walkie-talkies e as crianças com bicicletas. Além de a trilha sonora ser marcada 

pela presença dos sintetizadores
5
, muito utilizados naquele período. Ao longo dos 

episódios é possível identificar algumas das estéticas e homenagens aos filmes daquela 

década, dentre eles, estão “Os Goonies”, “Poltergeist”, “O Enigma do Outro Mundo”, 

                                                 
4
 A ficção é uma websérie americana que estreou em 2016 criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer e distribuída pela 

Netflix empresa fundada em 1987 onde é a maior distribuidora de filmes e séries via streaming. 
5 Instrumento musical  característico do fim dos anos 1970 até os anos 1980 capaz de sintetizar elementos sonoros a 

partir de sinais elétricos digitais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Webs%C3%A9rie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
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“E.T.”, “O Senhor dos Anéis”, “Star Wars”, “Cosmos”, “Arquivo X”, “Super 8”, 

Stephen King, “Resident Evil”, “Silent Hill”. 

 

A websérie decorre no ano de 1983, na fictícia cidade de Hawkins, 

Indiana, onde um garoto de 12 anos desapareceu misteriosamente sem 

deixar rastros. Enquanto a polícia local, a família e os amigos do 

mesmo procuram por respostas, acabam se envolvendo em um 

extraordinário mistério envolvendo uma experiência secreta do 

governo, forças sobrenaturais e uma garotinha muito misteriosa. 

(Sinopse. Adoro Cinema. 2016). 

 

A série recebeu análises bastante favoráveis tanto do público quanto dos 

críticos em geral, um registro de aprovação de 94% é possível encontrar em sites de 

cinema. Recebeu duas indicações no Globo de Ouro de 2017, incluindo Melhor Série 

Dramática e Melhor Atuação em Série Dramática pela atriz, Winona Ryder. Da 

misteriosa menina com poderes psíquicos até o menos promissor “garoto-popular-da-

escola”, todos os personagens têm seu momento e, de um jeito ou de outro, acabam 

encantando o público. O que falar do trio cativante formado pelos amigos de bicicleta 

que acreditam em uma força sobrenatural e vão em busca do seu amigo desaparecido?  

A série, portanto, é marcada por seus episódios compactos, sem excessos, não 

existem narrativas para preencher buracos entre um evento e outro, todas as cenas são 

necessárias formando, assim uma trama bem amarrada e completa. Sobre a trilha sonora 

destacamos a sua base eletrônica. O que dá o tom misto de ficção científica e mistério, 

talvez horror, em sua trama são as notas sintéticas compostas pela dupla Kyle Dixon e 

Michael Stein·. Sendo assim toda a história nos leva a pensar que estamos nos anos 80, 

vivenciando cada detalhe daquela época. Uma história que mexe desde com quem viveu 

aqueles anos até quem tem curiosidade sobre aspectos daquele período. Mas será que só 

a trama, a narrativa, traz essa nostalgia? É possível, então identificar essa sensação 

desde sua vinheta? É o que esta pesquisa tem por objetivo, analisar como a vinheta foi 

construída e até que ponto ela passa de apenas uma abertura de uma série para uma 

introdução da história que virá. 

 

 

 

VINHETA DE ABERTURA DA SÉRIE 

 

 Aspectos Gerais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_de_Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Winona_Ryder
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A animação começa com um fundo preto e traços da cor vermelha começam a 

surgir. Primeiro em um movimento de fora para dentro, dando ideia de profundidade, 

em seguida um corte é feito e os traços aparecem de cima para baixo no lado direito da 

tela. Um corte na tela e os traços surgem no lado esquerdo com um movimento de 

separação. Outro corte e as linhas se encontram no centro da tela e a câmera traz um 

efeito de baixo para cima. Mais uma passagem e ao que tudo indica os traços vermelhos 

estão formando letras. A próxima imagem é de traços na parte de cima e de baixo da 

tela. Uma sobreposição surge e é possível notar duas letras “N” e “G” que estão sendo 

movimentadas da lateral para o centro. Um corte é feito e as letras surgem de fora para o 

centro formando o nome da série Stranger Things até desaparecerem (figura 01). 
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                                                                       Figura 01 

 

Pode-se entender que as imagens são produzidas com a intenção de passar uma 

mensagem bastante clara ou persuasiva ao receptor que a percebe. Essa experiência 

comunicativa propõe um novo âmbito na compreensão e nas possibilidades de estudo e 

análise da forma de produção dessas imagens. 

 

O emprego contemporâneo do termo “imagem” remete, na 

maioria das vezes, à imagem da mídia. A imagem invasora, a 

imagem onipresente, aquela que se critica e que, ao mesmo 

tempo, faz parte da vida cotidiana de todos é a imagem da 

mídia. Anunciada, comentada, adulada ou vilipendiada pela 

própria mídia, a “imagem” torna-se, então, sinônimo de 

televisão e publicidade (JOLY, 2004: 14). 
 

É  fato que a  vinheta de  abertura  de uma narrativa 

remete  a  produção,  uma  identidade. No caso de Stranger Things não poderia ser 

diferente. Além do jogo dos traços editados digitalmente, imitando o movimento de 

câmeras
6
, a abertura traz uma faixa instrumental de autoria de Kyle Dixon e Michael 

Stein da qual nos remete uma sensação de nostalgia pelo uso de sintetizadores. 

 

Os cinéfilos de plantão imediatamente farão referência ao trabalho do 

cineasta John Carpenter em suas obras. Ele sempre gostou de brincar 

com sintetizadores, coisa que Corrente do Mal fez muito bem no ano 

passado, assim como The Guest havia feito em 2014, e a abertura 

de Stranger Things é uma homenagem de muito bom gosto ao legado 

do mestre do horror que não apenas produziu belos filmes 

                                                 
6
 Hoje em dia a ferramenta de produção da vinheta televisual é a computação gráfica e é essa a linguagem 

responsável pelo segundo grande salto de qualidade em sua produção. 
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(Halloween e O Enigma do Outro Mundo), como escrevia as músicas 

da maioria deles. (DIAS. Tulio. 2016) 

 

Sobre a digitalização de animações em produtos audiovisuais é importante 

destacar que estamos lidando, na verdade, com um tipo bastante particular de simulacro, 

fruto da época pós-moderna em que vivemos, afinal,  

 

tudo no universo das formas audiovisuais pode ser descrito em termos 

de fenômeno de cultura, ou seja, como decorrência de um certo 

estágio de desenvolvimento das técnicas e dos meios de expressão, 

das pressões de natureza socioeconômica e também das demandas 

imaginárias, subjetivas, ou, se preferirem, estéticas, de uma época ou 

lugar (MACHADO, 2005, p. 191). 

 

Assim como o uso de novas tecnologias para a criação das vinhetas a tornou 

mais moderna é possível perceber que o tempo de permanência desta abertura mudou. 

Antes com um enredo mais longo, mostrando cada detalhe do que poderia vir a ser a 

narrativa, hoje é possível encontrar essa dinâmica mais rápida. A abertura de Stranger 

Things é realizada no tempo de 53” (cinquenta e três segundos). 

 

 Tipografia 

A tipografia usada na abertura da série remete aos livros interativos da década 

de 1980 e na capa do disco Strangeways Here We Come, do The Smiths (figura 2). No 

Brasil o que marcou o tipo de letra utilizada foi a capa da extinta revista Dragão 

Brasil
7
, uma das maiores precursoras do RPG no país que após a estréia da série fez um 

ensaio de um retorno com edição gratuita no embalo de Stranger Things (figura 3). 

                              
                                   Figura 02                                                       Figura 03 

 

                                                 
7
 A revista Dragão Brasil foi muito popular entre os jogadores de RPG brasileiros nos anos 1990 e 2000. 

A publicação chegou ao fim em 2009. 

http://www.cinemadebuteco.com.br/criticas/terror/halloween-noite-terror/
http://www.cinemadebuteco.com.br/criticas/terror/o-enigma-do-outro-mundo/
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Em entrevista sobre a criação da abertura, a diretora de criação Michelle 

Dougherty
8
, explica como se deu o primeiro contato com a ideia da narrativa e as 

inspirações para a sua criação,  

 
Figura  f                                                            Figura 04 

 

 

Durante a entrevista, Dougherty, mostrou os primeiros rascunhos (figura 05) da 

sequencia de título, e é possível ver claramente a influência das capas dos livros acima 

mencionados. 

   
Figura 05 

 

 

 

Os irmãos Duffer escolheram esta: 

 

                                                 
8
 Michelle liderou campanhas para clientes de alto perfil como Nike e E! Redes de entretenimento. Isso a 

levou a Stranger Things, onde atualmente é diretora criativa. 

“A chamada inicial foi que eles (os 

Duffer Brothers) nos falassem sobre 

alguns dos títulos de filmes que eles 

gostavam. Eles referiram Richard 

Greenberg e todos os grandes 

sucessos que ele criou- The Goonies, 

Alterede States, Alien, The 

Untouchables, The Dead Zone, dentre 

outros. Depois dessa chamada, eles 

enviaram algumas capas de livros que 

eles gostaram, de livros que eles 

leram ou liam com os filhos (figura 

4). A maioria deles eram de Stephen 

King, então nós sabíamos que 

estavam procurando por algo que se 

sentia os anos 80 e aproveitamos essa 

nostalgia usando essa tipografia.” 

(2016) 
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Figura 06 

 

Que, no final, tornou-se assim: 

 

 
Figura 07 

 

Sobre o tipo de letra, é chamada de ITC Benguiat (figura 08), e foi criada em 

1978 por um designer que virou percussionista de jazz, chamado Ed Benguiatm (figura 

09). Esse tipo de letra foi utilizado em “Escolha sua própria aventura” (figura 10) série 

de livros dos anos 80 e 90 e, também tem sido a fonte de advertência à pirataria FBI 

(figura 11) da Paramount desde 1995. 

    
              Figura 08                             Figura 09                                Figura 10                                Figura 11  

 

 

Encontrar a combinação certa de caracteres tipográficos pode ser 

cansativo. Embora não existam regras, existem algumas técnicas 

que designers usam para se guiar através do processo. Usando 

algumas dessas técnicas, o emparelhamento das serifas 

decorativas da Benguiat e a sans serif geométricas de Avant 

Garde, constroem uma paleta tipográfica que efetivamente 

define o tom para a série. O que particularmente me interessa 

sobre as duas fontes é a sua aliança histórica. Cada uma delas foi 

desenhada por heróis tipográficos e velhos amigos, Ed Benguiat 

(Benguiat) e Herb Lubalin (Avant Garde). Cada uma foi 
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liberada pela ITC na década de 1970. E cada uma foi inspirada 

pelos movimentos de arte distintos do início do século XX – 

Benguiat por Art Nouveau e Avant Garde pela Bauhaus. A 

década de 1980 reavivou a tipografia retrô de vários períodos da 

arte de uma forma que trouxe um novo significado para a sua 

utilização. Ao usá-los novamente em 2016, como fez a equipe 

de Stranger Things tão brilhantemente, somos lembrados do 

poder histórico da tipografia, a propriedade transcendental do 

design, e a nostalgia que vive para sempre em nossos corações. 

(GLESS. 2016) 

 

Com a tipologia da letra escolhida parte-se para a concepção da utilização das 

cores. Na abertura da série é escolhida a cor vermelha em um fundo preto. 

De acordo com Luciano Guimarães, no livro Cores na Mídia (2003), umas 

das ações  positivas na correta utilização das cores é a antecipação da mensagem. 

Modesto Farina, em Psicodinâmica das cores  em Comunicação 

(2000),  aponta  que  as  cores  impressionam a  retina  e, consequentemente,  provocam 

a  reação de  construir uma linguagem própria, comunicando uma ideia. Isso quer dizer 

que, as cores possuem um poder de transmissão de mensagens  que ultrapassa a barreira 

linguística. 

 

 Sequência do título 

 

São linhas vermelhas brilhantes que entram em quadro. Alguém pode pensar 

que são apenas formas simples no início, mas logo você percebe que é um close-up
9
 da 

articulação do N, o arco do R e a coluna do S. A imagem está próxima e é possível ver a 

granulação do filme. Dougherty, explica que antigamente, antes de software de 

animação, as sequências dos títulos eram realizadas “opticamente”, ou seja, de maneira 

manual, frame-by-frame, com um projetor e uma câmera (figura 12). Para Stranger 

Things os designers do título queriam replicar esse olhar, o de fazer parecer que havia 

imperfeições nas imagens, tal como eram as que foram realizadas antigamente de forma 

manual (figura 13). 

 

                                                 
9
 Um extremo close-up é uma técnica cinematográfica que, quando usado com moderação e com intenção pode 

invocar a emoção mais intensa do espectador. Ao ficar próximo e pessoal, o espectador atinge um novo nível de 

intimidade com a cena. Essa intimidade faz com que o espectador se torne vulnerável e vulnerabilidade provoca uma 

emoção, neste caso, mal-estar ou até mesmo o medo mais profundo. 
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                                    Figura 12                                                                              Figura 13 

 

 

Para que a ideia da montagem do título abarcasse as “imperfeições” a equipe 

montou o chamado kodaliths
10

 (figura 14) que são basicamente um formato de filme 

antigo que produz uma imagem de contraste muito alto. Filmaram de forma que 

aparecia a luz brilhando através das chamadas cartas de cinema (figura 15).  

 

 

 
Figura 14 

 

 

 

 
Figura 15 

 

 

 

Diante disso a animação do título foi realizada digitalmente, é por isso que é 

possível observar uma cintilação sutil e balançando no texto. O resultado final é a 

mistura de mídias digitais e físicas. 

 

                                                 
10

 A função do filme “Kodalith”, na fotografia em alto contraste, era eliminar os meios tons, isto é, o 

cinza de uma fotografia convencional em preto e branco. 
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                                                 Figura 16 

 

 Trilha Sonora 

 

Amplamente elogiada pelo público e críticos de cinema
11

 a trilha sonora de 

Stranger Things compõe uma das identidades da série. As músicas que acompanham os 

enredos ajudam a dar a sensação de nostalgia dos anos 80, por exemplo, The Clash, New 

Order, Dolly Parton e Toto tocando seu grande hit do sintetizador, “Africa”. Em se 

tratando de sintetizadores a música de abertura, que é composta pela dupla Survive traz 

essa mistura de referências dos anos 80. O rítmo eletrônico faz alusão não só 

a Halloween e a diversas trilhas de Carpenter, mas a obras recentes, como Corrente do 

Mal (It Follows).  

Os sintetizadores, uma marca forte oitentista, traz na trilha de abertura uma 

sensação de áudio 3D.  Esta impressão pode ser sentida como uma fonte sonora 

composta por três dimensões: altura (se está acima ou abaixo de vocês), distância (se a 

fonte sonora esta próxima ou distante) e profundidade (intensidade do som) 

(SUBMÚSICA, 2007) (RUMSEY,2001). Recomenda-se que o usuário utilize fone de 

ouvido para que o mundo que proporciona esta sensação o cerque completamente. E é, 

também, através do som que o espectador é guiado dentro desta realidade.  

Essa atmosfera intensa oferece a chance do público mergulhar no mundo diegético 

e ter essa experiência em primeira mão. A ideia de imersão está ligada com a sensação 

de estar dentro do ambiente. O áudio 3D é trabalhado no sentido de evidenciar e 

proporcionar a sensação de imersão no usuário (PIMENTEL, 1995). Isto pode ser feito 

enganando o cérebro (JACOBSON, 1994), visto que num sistema perfeito de áudio 3D 

não é possível diferenciar realidade e simulação: o áudio pode vir de toda e qualquer 

direção (PIMENTEL, 1995). As gravações de áudio tridimensional baseiam-se em um 

processo de manipulação auditiva que permite o artista ou o engenheiro de gravação 

“posicionar” os sons no espaço, controlando sua direção, distância e profundidade 

                                                 
11

 http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-122840/ 
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(PINHO, 2002). Sendo assim é possível identificar que a trilha sonora tem papel 

fundamental na criação da atmosfera vintage da série.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dessa vinheta foi possível compreender que, em primeiro lugar, os 

profissionais envolvidos nas produções desenvolvem suas experiências e ideias através 

de signos que representam aquilo que foi visto ou que vai ser contemplado dentro da 

narrativa. Isso é permitido afirmar devido a vinheta ser considerada como o reflexo do 

que virá ser o enredo daquele produto audiovisual. As imagens na abertura podem 

conceber um princípio de construção sintética do que está por vir na trama, por meio de 

uma espécie de exibição artística.  

Além disso, as peças audiovisuais também estão suscetíveis a desenvolver 

aquilo que o público ou pesquisadores podem averiguar de acordo com sua visão e 

experiência própria de vida, relacionando esses signos com temas que vão além da 

trama. Stranger Things por um lado permite essa visão que extrapola a 

contemporaneidade e dialoga individualmente com experiência vivida pelo público que 

acompanharam as narrativas daquela época, anos 80. 

O longo percurso da vinheta através dos tempos tem sido documentado. Como se 

viu, a vinheta no cinema é concebida já com a finalidade não apenas de distrair a platéia, 

mas também de deixar claro o tom do filme: comédia, aventura, drama, mistério etc. Assim, 

serve não apenas para embelezar os créditos, como também para delinear e situar o 

espectador quanto ao tipo de emoções que o aguardam durante a narrativa. 
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