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Resumo 
 

Este artigo apresenta a cultura urbana retrofuturista steampunk de um grupo localizado no 
Paraná. O steampunk emerge na literatura de ficção científica na década de 1990, como 
uma vertente do cyberpunk. Das narrativas literárias às práticas urbanas, torna-se uma 
proposta que seduz jovens por todo o Brasil. Os agenciamentos steampunk podem ser 
encontrados nas mais diversas áreas, tais como literatura, produções audiovisuais, arte, 
intervenções urbanas, moda e acessórios, design. A proposta é mesclar contextos do 
passado, principalmente da era a vapor do século XIX, com elementos futuristas. A partir 
das ponderações de Jenkins, Zumthor e Huyssen, objetiva-se refletir sobre as experiências 
dos steamers como agenciamentos da cultura da mídia, num contexto contemporâneo de 
obsessiva cultura da memória. 
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Introdução 

 

Eles passam horas “criando” uma temporalidade fictícia. Gostam de rendas, babados, 

bengalas, cartolas, relógios e invencionices da Era do Vapor testemunhada no século XIX, 

com a Era Industrial. Mas eles não vivem só de passado. Misturam características da Era 

Vitoriana com pitadas de gótico e punk. Todo esse conjunto é reflexo da influência 

retrofuturista, que dá origem a várias culturas urbanas, entre elas, o steampunk, tema deste 

artigo. Os steamers, como são chamados os participantes, elaboram criativos produtos nas 

mais diversas áreas, como literatura, produções audiovisuais, arte, intervenções urbanas, 

moda e acessórios, design, promovendo uma peculiar visão de mundo e permitindo, com 

isso, refletir sobre alguns aspectos das práticas urbanas contemporâneas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Este artigo é resultado 
da tese de doutorado da autora, defendida em fevereiro deste ano no PPGCOM da UFRJ, com o título No Compasso do 
Tempo Steampunk: a visualidade de uma cultura urbana retrofuturista, sob orientação de Micael Maiolino Herschmann e 
coorientação de Cintia SanMartin Fernandes. 
 
2 Doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ e professora do Departamento de Comunicação da Unicentro, email: 
everlyp@yahoo.com.br. 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 2

Em suas criações, extrapolam narrativas literárias, midiáticas e históricas, 

mesclando-as com percepções do presente e do futuro. O steampunk privilegia histórias 

elaboradas a partir de um passado futurístico que não aconteceu. Nesse universo, a 

tecnologia mecânica e a vapor teria se desenvolvido em lugar do desenvolvimento 

tecnológico como o conhecemos atualmente, assim lançando um inquietante “e se tivesse 

sido diferente”. 

No Brasil, já há um número significativo de adeptos do steampunk, espalhados em 

grupos que se denominam “lojas”. Certamente, a influência vem do conceito da maçonaria, 

embora não haja nenhuma ligação direta entre eles. A concepção é de ajuda mútua entre os 

envolvidos, mas sem uma estrutura de liderança rígida e hierárquica. Cada Estado onde há 

steamers interessados em formar uma loja recebe apoio do Conselho Steampunk, formado 

pelos precursores dessa cultura urbana no Brasil. Dessa forma, até meados de 2014, há 13 

lojas no país: Loja Alagoas (Maceió), Loja Ceará (Fortaleza), Loja Distrito Federal 

(Brasília), Loja Goiás (Goiânia), Loja Minas Gerais, Loja Paraíba (João Pessoa), Loja 

Paraná (Curitiba), Loja Pernambuco (Recife), Loja Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Loja 

Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Loja Rondônia (Porto Velho), Loja Santa Catarina 

(Florianópolis), Loja São Paulo (São Caetano do Sul)3.  

Este texto se baseará na Loja Paraná do Conselho Steampunk, localizada em 

Curitiba, capital do Paraná. A análise faz parte da pesquisa doutoral da autora, realizada por 

meio de observação participante durante cerca de três anos com os steamers paranaenses4. 

Partindo de uma inspiração etnográfica, o objetivo foi conhecer mais das aspirações de 

jovens que buscam criar uma temporalidade híbrida, portanto, suas experiências não podem 

ser rotuladas simplesmente como nostálgicas, consumistas ou escapes fantasiosos. Para 

entender os seus agenciamentos, é preciso reposicionar o olhar. 

Latour (2012) sugere “traduzir” o social a partir da perspectiva das pequenas 

agregações. Suas críticas sobre a sedimentação de um contexto social enquadrado a partir 

de rígidos e antecipados quadros de referência são interessantes para propiciar outra 

perspectiva de estudo que potencialize os atores na constituição do social. O que há são 

agenciamentos que delineiam a rede, a todo o momento, transformando constantemente 

                                                 
3 Informação fornecida pelo Conselho Steampunk, responsável pela hospedagem dos sites de todas as lojas do 
país.    
4 Ao longo deste texto, serão apresentados fragmentos das entrevistas feitas com os steamers da Loja Paraná 
do Conselho Steampunk. Os nomes dos entrevistados não serão divulgados, por respeito à privacidade.  
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seus associados, que se influenciam mutuamente no desenrolar das ações, sem que haja uma 

força constante durante o percurso que os impulsionaria à ação (LATOUR, 2012).  

Para traçar análises acerca desta peculiar cultura urbana pautada pelo 

retrofuturismo, segue-se uma breve introdução sobre o berço literário do steampunk.  

 

Das origens do steampunk 

 

Não há um consenso entre os interlocutores do steampunk quanto às suas origens. 

Nevins (2008), por exemplo, aponta uma remota influência das edisonades, subgênero de 

aventura infanto-juvenil surgido no século XIX que já abordava o tema vapor e as 

extrapolações da tecnologia. São histórias de jovens americanos que inventavam formas de 

transporte e as usavam para viajar para partes não civilizadas das fronteiras da América 

com o mundo.  

Mesmo assim, embora não haja datas e definições precisas, a proposta steampunk 

começou a ganhar contornos nítidos na literatura a partir da década de 1980. Nevins (2008) 

acredita que as primeiras narrativas mais específicas do gênero apareceram em fins de 

1970, numa espécie de fase protótipo, com romances como Queen Victoria’s Bomb (1967), 

de Ronald Clark, e The Warlord of the Air (1971), de Michael Moorcock.  

Apesar dos desencontros, os interlocutores concordam que a primeira geração de 

histórias steampunk culminou com The Difference Engine (1990) de Willian Gibson e 

Bruce Sterling, comprovando as fortes influências da ficção científica e do cyberpunk. 

(NEVINS, 2008; VANDERMEER e CHAMBERS, 2011). 

Entretanto, a expressão steampunk surgiu anteriormente ao livro de Gibson e 

Sterling, sem a pretensão de se tornar a precursora de um subgênero literário ou de uma 

cultura urbana. Em 1987, K. W. Jeter usou a expressão por achar apropriada à designação 

das histórias narradas em seus livros – Morlock Night (1979) e Infernal Devices (1987) – e 

nos de seus colegas escritores Tim Powers (The Anubis Gates, 1983) e James Blaylock 

(Lord Kelvin’s Machine, 1992). “Em vez de escrever sobre um futuro distópico cyberpunk, 

os autores steampunk como Tim Powers, William Gibson, James Blaylock e Bruce Sterling 

olhavam para um passado rompido, com tecnologias emergindo fora da sincronia do nosso 
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tempo e com sociedades esforçando-se para enfrentar as consequências.” (WILLEFORD, 

2012, p. 3, tradução nossa)5   

Talvez por isso Sterling é modesto ao não acreditar que The Difference Engine seja 

a obra precursora do steampunk.  

 

O livro The Difference Engine trata da forma como os computadores mudam a sociedade... 
É uma história alternativa sobre um ‘mecanismo’ que faz a ‘diferença’ para o curso da 
história. 6 (STERLING, 2012, tradução nossa) 
 

Este escritor acredita que o steampunk emerge como uma conjunção de vários 

fatores, potencializados pelo cyberpunk, pela web 2.0 e por entusiastas do cyberpunk 

interessados nos mesmos problemas conceituais: 

 

Pode-se supor que steampunk moderno surgiu a partir de algumas obras de ficção 
científica da década de 1980, como The Difference Engine, um volume proibitivo e 
erudito que se preocupa com o efeito de computação na escrita da narrativa histórica. 
Outros alegam que o steampunk é uma emanação de BoingBoing, um weblog com muito 
tráfego na internet, e uma espécie de frente popular digital do cyberpunk. O steampunk 
certamente recebeu um impulso a partir da vívida cultura hacker da web 2.0 promovida 
pela revista Make [...] Ao final de tudo, o steampunk é um espaço cultural do século XXI, 
onde as restrições de texto analógico não podem mais definir a nossa relação com a 
passagem do tempo.7 (STERLING, 2010, tradução nossa) 
 
  

Divergências à parte, esta pesquisa conceitua o steampunk como uma cultura 

urbana, com características que perpassam pelo conceito de neotribo de Maffesoli (1987). A 

junção das palavras steam e punk deve-se ao fato de as histórias se passarem num tempo 

híbrido entre a Era Vitoriana8 e um futuro sob a ótica cyberpunk. A tecnologia a vapor 

                                                 
5 No original: “Instead of writing about cyberpunk’s dystopian future, Steampunk authors such as Tim 
Powers, William Gibson, James Blaylock, and Bruce Sterling were looking back at a ruptured past, with 
technologies emerging out of sync with our timeline and societies struggling to cope.” 
6 Entrevista concedida à autora por e-mail, em 8 fev. 2012. No original: “That book called Difference Engine 
is about the way computers change society... It's an alternate history about an ‘engine’ that makes a 
‘difference’ to the course of history.” 
7 Fragmento do artigo “Historypunk and Futuritypunk”, de autoria de Bruce Sterling, publicado originalmente 
na revista Locus Magazine (2010). O artigo foi enviado pelo autor a esta pesquisadora, na ocasião da 
entrevista concedida por Sterling por e-mail em 8 fev. 2012. No original: “One could surmise that modern 
steampunk emerged from certain science-fiction works of the 1980s, such as The Difference Engine, a 
forbidding and erudite tome which concerns itself with the effect of computation on the writing of historical 
narrative. Others allege that steampunk is an emanation of BoingBoing, a heavily-trafficked Internet weblog, 
and something of a cyberpunk digital popular-front. Steampunk certainly received a boost from the vivid Web 
2.0 hackerspace culture promoted by Make magazine […] At its high end, steampunk is a twenty-first century 
cultural space where the strictures of analog text can no longer define our relationship to the passage of time.” 
8 O período no qual a Rainha Vitória reinou na Inglaterra do século XIX é conhecido como Era Vitoriana. 
Estendeu-se por 63 anos, de junho de 1837 a janeiro de 1901. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 5

(steam) é o que inspira grande parte das criações. Uma das justificativas para esse interesse 

deve-se ao fato de a utilização do vapor ter revolucionado as formas de produção e estar no 

cerne da Revolução Industrial do século XIX: uma era de grandes mudanças, com novos 

modos de transporte e técnicas de produção, além das descobertas científicas, medicinais e 

de armamentos. O punk ainda evoca a ideia de rebelião contra a moderna estética 

manufaturada (MARSOCCI e DEBLASIO, 2011, p. 9).  

Willeford (2012, p. 5), autor de um manual para criações artísticas do gênero, 

orienta seus leitores a pensarem no steampunk como uma revolução charmosa, expressão 

retirada do Chap Manifesto9, cujo objetivo é revalorizar o processo de criação individual e 

personalizado. “Olhe para nossa tecnologia. Lembra quando rádios e televisões eram 

mobiliários literalmente encaixados em cabines de madeira? Eram obras de arte. A moderna 

tecnologia não tem nada disso. [...] Tudo se tornou em como fazer dinheiro, e o insípido é 

agora o denominador comum.”10 (WILLEFORD, 2012, p. 5-6, tradução nossa). 

E como uma proposta que nasce na literatura cyberpunk ganhas espaço entre 

jovens em uma cidade do Sul do país? A seguir, apresenta-se “oficialmente” o steampunk, 

em sua versão curitibana. 

 

Steampunk em Curitiba? 

 

A Loja Paraná do Conselho Steampunk está formada há cerca de cinco anos, 

reunindo um grupo de pessoas de ambos os sexos e de diferentes idades (entre 14 e 50 

anos). São provenientes de diversas classes sociais, estudam e/ou trabalham em 

diversificadas áreas. A maioria é universitária ou tem curso superior, é fortemente 

conectada e tem como uma das principais afinidades o gosto por produtos contemporâneos 

da cultura da mídia, tais como games, RPG, HQs, mangás, muitos deles tematizados em 

ficção científica. Estes dois últimos aspectos – a proximidade com as redes virtuais e com 

os produtos midiáticos em ficção científica – são elementos que, certamente, aproximam os 

interessados no steampunk, além da estética visual, que significativamente seduz os 

                                                 
9 Uma compilação de boas maneiras para o “cavalheiro moderno” inspirado nos hábitos sociais do século 
XIX, veiculada na Chap Magazine, disponível em http://www.thechap.net/content/section_manifesto/index.ht 
ml. Último acesso em 25 fev. 2012. 
10 No original: “Look at our technology. Remember when radios and televisions were actually pieces of 
furniture encased in wooden cabinetry? They were pieces of art. Modern technology has none of that. […] 
Everything became so much about making money, and bland is now the common denominator.” 
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adeptos. Além disso, muitos deles já são (ou foram) participantes de outras culturas 

urbanas: 

 

Eu já fazia cosplay de anime, de mangá, desde 2003. Então, começou a aparecer evento 
steampunk aqui em Curitiba e eu acabei indo, porque acaba misturando todas as tribos. Eu 
comecei a me interessar primeiro por essa parte visual e também por toda a estética que 
tem vitoriano, fantástico, e a imaginação que procede, porque o pessoal é muito criativo 
para criar fantasias, acessórios. É um pouco diferente do cosplay, que é um pouco mais 
caro, o steampunk, você consegue fazer coisas muito legais com pouco recurso financeiro. 
(A.C.P., 25 anos, feminino) 

 
Eu faço parte de grupos, de fãs de ficção científica há vários anos, desde 1995. [Da] 
Federação dos Planetas Unidos; [do] Conselho Jedi Paraná, que é um fã-clube de Star 
Wars; e estou no grupo, que ainda não é bem um fã-clube, [dos] Whovians Paraná, que é o 
pessoal que gosta do Doctor Who, uma série inglesa. (R.M.C., 50 anos, masculino) 
 

Eu sempre gostei de coisas antigas. Conheci o steampunk num evento trek. Gostei do 
estilo, uma menina estava vitoriana, com espartilho, com sainha de babado, eu achei 
interessante e fui pesquisar na internet. [...] Com [a Loja Paraná do Conselho Steampunk] 
foi depois no JediCon. Eu tinha um amigo em comum que era do CJPR [Conselho Jedi 
Paraná], que conhecia o Carlos [Machado]. Pedi para ele apresentar-me. (R.K. 29 anos, 
feminino) 

 

Dessa forma, a convite ou por meio de acesso às redes sociais, os interessados 

entram em contato com o grupo e participam das programações que a loja paranaense 

promove. Aliás, ela é uma das mais ativas do país, organizando eventos e participando de 

atividades não só no Paraná, mas em outros estados também, como Santa Catarina e São 

Paulo. Basicamente, três tipos de eventos são oferecidos pela Loja Paraná do Conselho 

Steampunk, diversas vezes ao longo do ano: o Convescote Steampunk (anual), o Café a 

Vapor (anual) e as oficinas de customização (são várias a cada dois ou três meses, não há 

uma regularidade fixa). Os eventos podem ser caracterizados como culturais, pois oferecem 

espaço para os participantes exibirem performances de dança e de música, além de 

apresentações literárias e do steamplay (adaptação do termo cosplay à prática steampunk).  

Imersos em uma sociedade midiatizada (BRAGA, 2010) e envoltos numa cultura 

tecnológica que lhes pauta estilos de vida, os jovens que fazem parte do steampunk têm na 

tecnologia um fator primordial em suas criações (literárias, audiovisuais e identitárias, no 

caso do steamplay). Como o passado da era do vapor é o eixo central das criações, eles 

buscam inspiração e argumentos no século XIX para as produções. Alguns veem a 

tecnologia daquele período como algo mais personalizado. Eles argumentam que a relação 
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entre homem, técnica e ciência era mais humanizada, no sentido de haver mais interferência 

individual no que era desenvolvido.   

 

Porque a tecnologia a vapor tem uma coisa que é mais manufaturada, mais pessoal, o 
inventor dá a cara dele para o invento, isso é cativante, mais do que a sociedade que a 
gente tem hoje, que está muito acostumada com tudo muito industrializado, muito igual, 
impessoal. (C.G., 22 anos, feminino) 
 
Acho que a principal característica da visualidade steampunk é diretamente ligada à 
tecnologia. Havia vitorianos que eram praticamente Da Vinci daquela sua época, algo que 
foi se perdendo com a hiperespecialização dos anos seguintes, no sentido de que uma 
pessoa dedicada poderia realmente entender e estar bem fundamentada nos conhecimentos 
disponíveis, de que o ideal iluminista, para alguns favorecidos, havia mesmo alcançado 
um sucesso inédito e que a tecnologia da época era algo aparente, rebuscado, ao contrário 
dos aparelhos eletrônicos que estamos usando agora, para nos comunicarmos. A estética 
steampunk volta a dar essa visibilidade, essa forma estética de se comunicar com a 
tecnologia, algo realmente fora da massificação.11 (MARTINS, 2012) 

 

Os steamers demonstram ter fascínio pelo passado e buscam referências nele para 

recriar outro tempo, ainda que imperfeito, mas sem dúvida diferente, colocando em 

evidência algumas das contradições da vida social, na atualidade. Essa experiência temporal 

pode ser interpretada e compreendida a partir do que Maffesoli (1995) denominou de tempo 

espiralado. Para o autor, essa relação temporal é um movimento em espiral, cujo retorno ao 

mesmo sofre uma alteração de importância motivada pela tecnologia de ponta 

(MAFFESOLI, 1995, p. 147). Em outras palavras, esse não é um tempo do progresso linear, 

mas sim do ingresso que exprime o tempo cíclico, o eterno retorno em espiral de valores 

arcaicos em sinergia com o desenvolvimento tecnológico.  

Uma das perguntas feitas aos entrevistados referiu-se justamente aos motivos de 

construir um universo steampunk que articula (principal mas não exclusivamente) século 

XIX com uma perspectiva futurista. Por que temporalidades distintas são tão importantes? 

Eis algumas das respostas, que ajudam a refletir sobre os posicionamentos contemporâneos 

em relação ao passado: 

 

Eu acho que é um fascínio por um tempo que é cronologicamente tão próximo, mas tão 
radicalmente diferente de nossa realidade.12 (MARTINS, 2012) 
 
Eu não acho o século XIX tão distante, nem tão diferente assim. [...] Nos últimos 200 
anos, aconteceu muito mais coisas do que entre 1400 e 1600. Basicamente, rolou uma 
aceleração, por vários motivos, o universo, o planeta ficou menor, por causa da 

                                                 
11 Entrevista concedida à autora via MSN, em 29 de fev. 2012. 
12 Entrevista concedida à autora via MSN, em 29 fev. 2012. 
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comunicação, da tecnologia, para o melhor e para o pior. [...] O século XIX, por estar ‘na 
esquina’, é um ambiente rico para ser descrito e para criticar o momento atual. O que é 
ficção científica? É colocar em perspectiva a nossa realidade através da acentuação dos 
problemas e defeitos daquele momento histórico.13 (ACCIOLY, 2011) 
 
Quase todas as coisas que foram criadas tiveram início nessa época, não é? Os grandes 
inventores são dessa época, talvez seja até resgatar um pouco da memória deles. Não só 
criar um personagem que seja híbrido, tanto do futuro quanto do passado, mas também, a 
maioria dos personagens entrelaça histórias com grandes homens dessa época, do período 
vitoriano. (R.K. 29 anos, feminino) 
 
Eu gosto de estudar como que o ser humano se vira em situações extremas, eu sempre 
achei isso interessante em histórias, filmes, literatura. Quando eu conheci o steampunk, 
mais essa parte do pós-apocalíptico, quando a tecnologia não desenvolve mais, eu acho 
interessante você ver a criatividade do ser humano, nessas situações. (C.G., 22 anos, 
feminino) 
 
Liberdade de expressão, eu acho que isso pesa bastante. É um hobby, para fugir um pouco 
do nosso dia a dia, incentivar as pessoas a fazer algo diferente. É pelo prazer [...] de 
conhecer pessoas diferentes, correr atrás de novas experiências. (D.D., 29 anos, 
masculino) 

 

O interesse comum pelo retrofuturismo steampunk agencia formas coletivas de os 

steamers curitibanos estarem juntos. Nas diversas programações que promovem ou 

participam, é possível perceber mais nitidamente a compreensão que cada um tem do 

steampunk, bem como as ressignificações localizadas.  

 

Dos steamers e seus agenciamentos  

  

Uma das atividades mais significativas para a grande maioria dos steamers é a 

prática do steamplay. Embora vestir-se como steampunk não seja obrigatório – pois muitos 

abraçam a proposta mas não se caracterizam como tal – o steamplay representa uma das 

possibilidades de materializar as características dessa cultura urbana retrofuturista. 

O steamplay é a personificação da identidade steampunk do participante. Essa 

experiência materializa-se com roupas, acessórios e demais objetos que compõem a sua 

história e a caracterização identitária. Os interessados são incentivados a desenvolverem um 

personagem no universo steampunk, com o máximo possível de contextualização. Para 

ajudá-los, a Loja Paraná do Conselho Steampunk oferece oficinas de customização, que 

ajudam na criação da história, bem como na elaboração da indumentária. 

                                                 
13 Entrevista concedida à autora por Skype, em 16 nov. 2011. 
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Os agenciamentos da cultura midiática ficam visíveis nesta prática. Muitos 

adaptam, recriam, ampliam ou até mesmo distorcem personagens e histórias que mais lhe 

agradam dos seus produtos midiáticos favoritos. Como argumenta Jenkins (2010), os fãs 

integram as representações dos meios de comunicação em suas próprias experiências 

pessoais. Contudo, ao contrário do que se possa pensar, não são meras imitações. Eles 

tornam-se produtores ativos de novos significados dos textos midiáticos, reelaborando-os 

individual e coletivamente, transformando o steampunk em uma criativa cultura 

participativa.  

A seguir, alguns exemplos de steamers curitibanos, cujas identidades steampunk 

partem do agenciamento de produtos e personagens da cultura da mídia: 

 

Capitão Escarlate é um ser imortal que já trabalhou para a organização Torchwood criada 
pela Rainha Vitória. Ganhou um relógio de bolso da Rainha quando sua majestade ainda 
era princesa. Era um dentre seus vários amantes. Foi abduzido em seu período por aliens 
observadores que dominavam a tecnologia temporal. Implantaram em seu braço um 
dispositivo que o obriga a viajar no tempo, caso contrário perecerá. Mas no caso dele o 
preço da viagem no tempo é mais alto. Cada vez que usa o tal dispositivo ‘especial’, perde 
um pouco de sua imortalidade. Ademais, existe uma maneira secreta de o utilizar e apenas 
ele, o Doctor Who que pilota a Tardis e o Capitão Jack que comanda o Torchwood é que 
sabem como fazê-lo.14 
 
A principal [imagem] que me vem é uma famosa na internet, de um inglês [Falksen]15. Ele 
é ruivo, está com um traje de gala e um braço mecânico. Então, foi a primeira imagem que 
eu vi, que me inspirou para o meu personagem, para os elementos que eu uso. (A.F.W.L., 
23 anos, masculino) 
 
O homem-foguete foi inspirado em vários homens-foguetes. O mais conhecido é o 
Steamboy, que é um anime japonês e o Rockteer, que é dieselpunk, um gibi que depois 
teve um filme nos anos 80. Tem outros homens-foguete das séries de cinema dos anos 40 
e 50. E as referências que eu tenho dos outros universos, de Star Trek, de Star Wars, de 
Sherlock Holmes, do Doctor Who, do James Bond. (R.M.C., 50 anos, masculino) 

 

Os eventos promovidos pela Loja Paraná do Conselho Steampunk, bem como de 

outras culturas urbanas em que são convidados a participar, tornam-se a principal vitrine 

para mostrar as criações customizadas e, consequentemente, para o steamplay. Mais do que 

estar, é preciso viver a experiência steampunk. A cena steampunk, então, toma forma, com a 

interação entre os steamers, que dão sentido às suas experiências nesse universo alternativo. 

                                                 
14 Fragmento de texto retirado de documento que pode ser acessado no perfil da Loja Paraná do Conselho 
Steampunk, disponível em http://www.facebook.com/#!/groups/146818038739904/doc/191097927645248/. 
Último acesso em 3 fev. 2012. 
15 G.D.Falksen é um conhecido historiador e autor de histórias steampunk. Autor do blog 
http://www.gdfalksen.com/. Último acesso em 27 dez. 2013. 
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São fatores externos apropriados pelos participantes que, na negociação com o contexto, 

com os outros e no processo de subjetivação, formam a experiência steampunk. 

 
Além do visual, o steampunk mexe com a questão da interpretação, o chamado steamplay, 
quando o pessoal se veste [‘à caráter’]. Então, se ele der um sentido para aquela 
vestimenta, aquela roupa, que poderia ser menos steampunk, passa a ter um sentido mais 
steampunk, porque ele elabora uma relação de temporalidade, uma relação de elementos. 
Ele cria uma história, com uma base de argumentação para justificar o porquê daquela 
peça. Então, já dá para encaixar isso como uma parte do steampunk, que é justamente a 
elaboração das relações de temporalidade. (A.F.W.L., 23 anos, masculino) 

  

As conceituações de Zumthor (2007) sobre performance auxiliam a compreender 

as variadas possibilidades que se estabelecem nos agenciamentos da cena steampunk. Para 

ele, a performance é uma relação dinâmica e criativa entre o indivíduo e a obra, é “[...] ato 

de presença no mundo e em si mesma.” (ZUMTHOR, 2007, p. 67) 

 

Termo antropológico e não histórico, relativo, por um lado, às condições de expressão, e 
da percepção, por outro, performance designa um ato de comunicação como tal; refere-se 
a um momento tomado como presente. A palavra significa a presença concreta de 
participantes implicados nesse ato de maneira imediata. (ZUMTHOR, 2007, p. 50) 

 
 

Recuperando as concepções de Merleau-Ponty, Zumthor (2007) defende que há 

um comprometimento empírico na apreensão do texto que vai além do discurso da palavra 

escrita e é concretizado no engajamento do corpo.  

 

O corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a materialização 
daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina minha relação com o mundo. 
Dotado de uma significação incomparável, ele existe à imagem de meu ser: é ele que eu 
vivo, possuo e sou, para o melhor e para o pior. (ZUMTHOR, 2007, p. 23) 
 

No steamplay, os steamers têm a possibilidade não só de apresentar seus 

personagens, mas de vivê-los em público. Em alguns eventos, eles são steampunk, mas não 

necessariamente concretizam a experiência de seus personagens em gestos, falas e 

comportamentos. Nos piqueniques, por exemplo, quando a cena steampunk configura-se 

pelo conjunto de elementos e atitudes do grupo. A participação em eventos de outras 

culturas urbanas também exemplifica esta situação, pois eles estão à caráter, apresentam, 

explicam e discutem a proposta steampunk, dão visibilidade às suas produções, mas não 

necessariamente performatizam o personagem.  
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Em outros momentos, a identidade steampunk do participante é mostrada, com a 

teatralização completa. É o caso do concurso steamplay, principal etapa da programação do 

Café a Vapor. Todos os participantes que estão customizados são convidados a participar, 

tenham ou não um personagem steampunk completamente construído. Os interessados 

apresentam-se, explicam o que desenvolveram (roupas, acessórios, objetos), contam a 

história e a contextualização do personagem (caso haja), respondem a perguntas do 

apresentador, que procura desinibir os mais tímidos e relacionar as informações com as 

características do steampunk. 

É interessante observar que, na mesma medida em que os steamers complexificam 

a identidade de seu personagem, criam situações fictícias que permitem analisar qual seria a 

conduta dele, lançando questionamentos. 

 

O meu personagem é um general russo, ele está lutando na guerra da Criméia, defendendo 
Sebastopol. Na história real, Sebastopol cai de forma vergonhosa para os russos. Só que eu 
decidi pensar: ‘e se eles tivessem ganhado?’. Para dar esse recurso, eu fiz o meu 
personagem ser um dos primeiros generais de frotas de zepelins. [...] Com isso, ele acabou 
sofrendo um ferimento de guerra, o braço dele foi em parte destruído. Os russos estavam 
com algumas ideias sobre criar um robô, um humanóide. Ele foi uma cobaia, pego 
enquanto estava desmaiado no campo de batalha, foi levado para ser uma cobaia para 
essas novas invenções sobre criação de próteses. Então ele usa um braço mecânico movido 
a um vapor especial. (A.F.W.L., 23 anos, masculino) 
  

Constata-se, então, que os steamers inspiram-se nos textos midiáticos que mais 

lhes interessam para elaborar suas próprias criações. Aliás, o fato de o steamplay abrir mais 

espaço para a criação, diferentemente do cosplay (que se pauta mais pela imitação do 

personagem favorito), é um dos argumentos que muitos entrevistados levantaram na opção 

pelo steampunk. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como fonte impulsionadora da capacidade inventiva do steampunk, o passado 

torna-se uma central de casting temporal ou um armazém de enredos culturais 

(APPADURAI, 2004, p 47), ao qual os steamers recorrem para elaborar suas produções. 

Nesses agenciamentos, há cristalizações que influenciam as formas formantes 

(MAFFESOLI, 1996) do imaginário sobre esse passado e refletem diretamente na 

visualidade steampunk.  
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Huyssen (1996; 2000) argumenta que há um obsessivo fascínio contemporâneo 

pelo passado, como resultado de uma série de fatores interligados e complexos. Para ele, 

mesmo que toda memória dependa de algum acontecimento ou alguma experiência 

vinculada ao passado, qualquer ato da memória é sempre relacionado ao presente, e não ao 

próprio passado. Portanto, para o autor, a obsessão dos dias atuais com a memória sinaliza 

uma crise da estrutura de temporalidade que marcou a modernidade, com sua celebração do 

novo como utópico e como outro radical e irredutível. 

O steampunk sinaliza fascinação pelo futuro – representado pela alta tecnologia – 

mas, ao mesmo tempo, pelo passado. Os steamers aproximam memória e imaginação nos 

seus agenciamentos, ainda que não se preocupem com o caráter veritativo do processo. Para 

eles, o passado adere ao presente (RICOEUR, 2007), o que lhes permite reinventar esse 

passado. Eles alteram o estado das coisas que caracteriza o conhecimento histórico (a 

memória que lhes confere veracidade) para, em seguida, criar uma memória imaginativa 

desse passado retrofuturista, baseando-se numa espécie de operação memorável 

imaginativa. Portanto, buscar referências nas narrativas históricas é mais do que uma 

simples operação memorialista ou nostálgica (para os mais pessimistas). Na ressignificação 

steampunk, aglutinam-se reformulações tecnológicas, políticas e culturais, que contribuem 

para a roupagem contemporânea da proposta retrofuturista. As performances dos steamers 

oferecem oportunidades de socialidade e, por que não dizer, de produção de uma memória 

intencionalmente ficcional, alimentada pelo retroconsumismo típico da cultura da memória 

contemporânea. 
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