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Passado no presente – uma análise sobre a estética steampunk  

em produtos de design pela Semiótica da Cultura 1 

Filipe de Oliveira Costa2 

 
RESUMO: Este trabalho é resultado parcial da pesquisa “Teatralidade steampunk e processos 
explosivos: produção de memórias, consumos e textos culturais midiáticos”, desenvolvida 
pelo grupo de pesquisa em Memória, Comunicação e Consumo – MNEMON (ESPM/CNPq), 
com liderança da Dra. Mônica Rebecca Ferrari Nunes. Aqui, temos como objetivo analisar a 
estética steampunk materializada em produtos de design para residências (luminárias) e 
acessórios para o corpo (óculos de sol) e espera-se demonstrar a possibilidade de 
compreendermos esta estética como uma semiosfera capaz de gerar textos culturais midiáticos 
para consumos. Como referencial teórico-metodológico utilizamos os escritos de Iuri Lotman 
(1996), Mônica Nunes (2015, 2018), Jerusa Pires Ferreira (2004), Fagya Ostrower (2014), 
dentre outros. 
Palavras-Chave: 1. Steampunk. 2. Semiótica da Cultura. 3. Consumo. 4. Light-In. 5. Chilli 
Beans. 

 

INTRODUÇÃO 

Mônica Nunes e Marco Bin (2018) descrevem o steampunk como gênero literário da década 

de 1980 e inspirado na literatura do século XIX. É a partir de obras Morlock Night, de 1979 e 

Infernal Devices, de 1987, que o gênero steampunk é configurado. Os autores ainda relatam 

que, a partir de 1980, o steampunk se expandiu para narrativas presentes no cinema, jogos de 

videogames, animes e mangás; ainda mais, é consumido como um estilo, uma estética, por 

meio de roupas, acessórios e mobiliários criados por artistas e designers em grandes e 

pequenas marcas (como exemplos, a Chilli Beans na coleção “Alok”, parceria do DJ com a 

marca de óculos e as luminárias da marca “Light In” da empresária e, também DJ, Ingrid 

Diniz). Esses objetos ilustram o presente trabalho como objetos empíricos. 

A pesquisadora Éverly Pegoraro (2017) nos elucida que o steampunk é uma cultura urbana 

que tem como prerrogativa inicial o retrofuturismo, em uma mesclagem entre elementos do 

passado – estéticos, culturais e comportamentais – e tecnologias futurísticas. Importante 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4: Mídia, Representação e Discursos Narrativos, no VIII Seminário Internacional 

de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
2 Doutorando em Comunicação e Práticas de Consumo – PPGCOM ESPM. E-mail: ofilipecosta@yahoo.com 
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destacarmos que, por contextos históricos, não devemos limitar o universo steampunk 

somente à Era Vitoriana e à Revolução Industrial. Tais eventos prevalecem nesse gênero, mas 

não são exclusivos dele. A pesquisadora escreve que o steampunk reflete o encanto por épocas 

anteriores ao contemporâneo, o que é peculiar à nossa sociedade. Em suas palavras: 

O steampunk reflete uma característica típica da sociedade atual, que é o 
fascínio pelo passado. Por outro lado, afasta-se da simples melancolia por 
um tempo perdido, pois suas criações trabalham com um hibridismo entre 
passado, presente e futuro. Essa cultura retrofuturista aponta profundas 
alterações perceptivas da experiência espaço-temporal contemporânea 
(PEGORARO, 2017, p.547). 

Este trabalho é resultado parcial da pesquisa “Teatralidade steampunk e processos explosivos: 

produção de memórias, consumos e textos culturais midiáticos”, desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa em Memória, Comunicação e Consumo – MNEMON (ESPM/CNPq), sob liderança 

da Dra. Mônica Rebecca Ferrari Nunes. Aqui, temos como objetivo a realização de análise 

das plásticas steampunks em produtos da marca “Light in” e “Chilli Beans”, a partir da Teoria 

Semiótica de Tartu-Moscou, com foco nos escritos de Iuri Lotman. Entendemos que a 

memória é cultura (FERREIRA, 2003) e que a criatividade pode advir do processo de 

memorar. Buscamos em nossas experiências cotidianas e percepções da vida materiais e 

inspirações para criações de produtos. O repertório se faz necessário para a melhor expressão 

de nossas possibilidades criativas. 

À luz de Nunes e Bin (2018), a estética steampunk é compreendida como prática cultural e de 

consumo, e, também, como texto cultural, “capaz de condensar e gerar memórias” (2018, 

p.3). Em nossa compreensão, é possível pensarmos na teoria semiótica de Iuri Lótman sobre 

semiosfera e textos culturais para analisarmos como se dão os elementos da estética 

steampunk materializados nos produtos. Temos como hipótese o processo do consumo das 

informações textuais – aqui, visuais e verbais, também compreendidos como referências – que 

ao serem enquadrados na semiosfera, são capazes de gerar novos textos culturais, tais como 

óculos e luminárias – focos deste trabalho. A metodologia utilizada neste artigo se dá através 

de pesquisa bibliográfica, a partir dos estudos da semiótica da cultura, da criatividade, da 

memória e do consumo. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A teoria Semiótica da Cultura, de origem russa, foi criada pelo teórico Iuri Lotman (1922-

1993) – historiador da cultura e semioticista criador da Escola de Tártu-Moscou, em meados 

da década de 1960. Para este trabalho, a cultura é memória, observado que ela pode ser 

entendida como conjunto de textos culturais. Jerusa Pires Ferreira (2003), nos indica que a 

cultura não é apenas um depósito onde armazenamos informações, mas sim, um modelo de 

ferramenta organizada de maneira complexa, que recebe dados de maneira contínua, em 

movimentos de codificações e decodificações, para que sejam traduzidos para outros sistemas 

de signos. Com base na autora, isso caminha com a tese central de Lotman, na qual uma de 

suas principais propostas é adotar um panorama classificatório dos códigos culturais, “sua 

relação do signo aos signos e aos sistemas de signos – e que a sucessão de códigos 

dominantes da cultura será, ao mesmo tempo, uma penetração, cada vez mais profunda, da 

consciência cultural coletiva, nos princípios que regem os sistemas de signos” (FERREIRA, 

2003, p.73). 

A semiótica cultural propôs uma nova percepção sobre a ideia de “texto” no campo científico. 

Enquanto, em outras teorias semióticas, o conceito de “texto” é definido como enunciado, na 

Semiótica da Cultura, o conceito engloba, no mínimo, dois tipos de codificação. No âmbito da 

cultura ,o texto é dinâmico e desenvolve um relacionamento de formato contínuo com a 

linguagem que o antecede, promovendo novas linguagens de forma simultânea. Para Lotman, 

o texto é constituído por incontáveis subtextos que dialogam com vários outros. É esta 

característica múltipla que é essencial para a Semiótica da Cultura. Ferreira (2003) explica o 

que “a cultura é para ele um feixe de sistemas semióticos (linguagens) formalizados 

historicamente e que pode assumir a forma de uma hierarquia ou de simbiose de sistemas 

autônomos” (FERREIRA, 2003, p.74). 

Apreende-se, assim, que a tradução de uma esfera da realidade em linguagem ocasiona a sua 

transformação em texto e que incorporar esta referência na memória coletiva é um aspecto 

fundamental para o teórico semioticista. Com sua evolução, esta incorporação vai nos 

descortinando que a cultura é “informação, codificação, transmissão, memória” (FERREIRA, 

2003, p.75) e que somente o que foi tornado memória, pode vir a ser patrimônio memorial. 

Lotman identifica três funções para o texto cultural que podem ser observadas como 

abordagens: 1) Função Comunicativa, pois a linguagem é focada na transmissão das 
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mensagens que o emissor direciona ao receptor. O texto é “homoestrutural e homogêneo, 

apresentando-se como a manifestação de uma única linguagem” (RAMOS et al., 2007, p.31); 

2) Função geradora de sentidos, em que o texto é heterogêneo e heteroestrutural, o que 

consiste em diversificadas linguagens e o que poderia ser identificado como ruído ou item 

deformador de informação passa a ser considerado como “criador”, e, também, possibilidades 

diferentes e/ou renovações de interpretações; 3) Função Mnemônica, aquela ligada a memória 

da cultura. O texto tem a capacidade de causar lembranças e, de forma composta, também 

produzir novas interpretações. 

Ponderar a noção de texto com a noção de não texto, ou o que está ordenado em um sistema 

de signos em tensão com o que não está, direciona o semioticista a reflexões sobre o que é 

pertencente ou não no sentido de o que pode ou não fazer parte do universo simbólico das 

marcas analisadas. Por exemplo, o uso de válvulas, roldanas e metais pesados pode ser 

absorvido ou não como possibilidade de intensificar a identificação da estética steampunk nos 

produtos. Esta análise conduz para a oposição entre “cultura” e “não cultura”. Para a 

semiótica de origem russa, a cultura é compreendida como “o grande texto”, capaz de 

abranger processos de transformações de diferentes naturezas. Neste trabalho, a estética 

steampunk é entendida como dispositivo comunicativo, cultural e de consumo. Ademais, é 

semiosfera criadora de sentidos e de variados textos culturais. 

A semioticista cultural Mônica Nunes (2015) nos elucida sobre a extensão que Lotman realiza 

na concepção de cultura como um conjunto de textos para o conceito de Semiosfera. Em suas 

palavras: 

Ao final de sua vida, Lotman ampliou a ideia de cultura como um 
conjunto de textos para o conceito de semiosfera: análogo cultural da 
biosfera, onde é possível a vida de relação. A semiosfera, entretanto, é 
semioticamente não homogênea, constituída pela pluralidade de 
sistemas sígnicos que modelizam os textos culturais. Isto é, texto com 
função de comunicação, de geração de sentido e memória, pois o texto 
condensa informações, não apenas recebe informações de fora dele, 
ocasiona-as e, deste modo, adquire memória. Uma das propriedades 
da semiosfera, segundo Lotman (1996, 1998), é ser dialógica. O 
diálogo entre os diversos textos promove encontros imprevisíveis, 
criando novas organizações de linguagens, novos textos de cultura 
(NUNES, 2015, p.67). 
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Iuri Lotman nos convida ao alertar sobre a semiosfera e sua capacidade de ser dialógica, 

mesmo com sua amplitude de propriedades. Textos dessemelhantes se encontram na 

Semiosfera e, a partir de tensões imprevisíveis nas fronteiras dos textos culturais, criam novas 

regularidades e, assim, novos textos culturais. A partir disso, podemos considerar a estética 

steampunk como textos que também possuem certas imprevisibilidades. Por exemplos, 

sujeitos interagindo entre si porque se identificam com a proposta performática do uso da 

estética steampunk na cidade contemporânea, sujeitos que se identificam somente com as 

cores usadas nas paletas dos produtos, ou ainda, sujeitos que se identificam somente com as 

marcas que assinam os produtos e que estão se deparando com a referida estética pela 

primeira vez. 

Retornamos ao escrito de Mônica Nunes (2015), em que complementa o seu pensamento com 

base em Lotman e Uspenskii, ao escrever que a Semiosfera possui, em seu interior, diversos 

mecanismos necessários para a manutenção de seu equilíbrio interno que resulte na 

conservação da memória e para a sua contínua renovação, situação que propicia uma 

amplitude na capacidade de absorção de informações da própria cultura/semiosfera. O 

equilíbrio interno com variações pode decorrer em virtude de quatro processos que integram a 

cultura como memória. A autora relata que são eles: 

(...) o aumento quantitativo do volume de conhecimentos obtidos por 
meio dos diversos textos que compõem as diferentes células do 
sistema hierárquico da cultura; a redistribuição do fato memorável, 
portanto, sua valorização hierárquica na cultura, a reorganização 
ininterrupta do sistema codificador, possibilitando o aumento do 
volume da memoria graças as criações de reservas inatuais, mas 
capazes de ganharem atualidade; o esquecimento, funcionando como 
mecanismo para selecionar certos textos em detrimento de outros. 
Esquecimento como par dialético da memória. A cultura da memória 
se faz no jogo imbricado entre memória e esquecimento (NUNES, 
2015, p.68). 

Ou seja, a estética steampunk pode estar presente em objetos da contemporaneidade pela 

característica de se manter atual, a partir de sua transformação em linguagem que perdura por 

características-chave na memória coletiva, apresentando-se a partir das mais diversas 

possibilidades criativas. 

Fagya Ostrower (2014), em sua obra sobre processos criativos, alerta que a natureza criativa 

dos indivíduos só é desenvolvida a partir de um contexto cultural. A(s) forma(s) criada(s) ao 
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longo de sua vida é(são) produto(s) de realidades sociais, cujo resultado se dará em dois 

campos de uma mesma relação: “a sua criatividade que representa as potencialidades de um 

ser único, e sua criação que será a realização dessas potencialidades já dentro do quadro de 

determinada cultura” (2014, p.5). 

Ainda com Ostrower (2014), seguimos com a ideia de que a criação, em sua forma mais 

significativa, tem como premissa a percepção consciente, que engloba a intelectualidade dos 

seres, pois é a composição mental das sensações. São possibilidades tradutórias das sensações 

que não apenas estão relativas a apenas questões biológicas, mas também ao exercício de 

memória dos seres com suas lembranças, suas referências. Citamos as palavras da autora:  

A percepção delimita o que somos capazes de sentir e compreender, 
porquanto corresponde a uma ordenação seletiva dos estímulos e cria 
uma barreira entre o que percebemos e o que não percebemos. 
Articula o mundo que nos atinge, o mundo que chegamos a conhecer e 
dentro do qual nós nos conhecemos. Articula o nosso ser dentro do 
não ser (OSTROWER, 2014, p.13). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste artigo se dá através de pesquisa bibliográfica, em estudos da 

semiótica da cultura, da criatividade, da memória e do consumo. Também parte por 

discussões realizadas em reuniões no grupo de pesquisa MNEMON e em outros resultados 

parciais do projeto de pesquisa, publicados em periódicos especializados, a exemplo, o livro 

“Cosplay, steamunk e medievalismo: memória e consumo nas teatralidades juvenis” (2017), 

publicado pela Editora Sulina. 

 

RESULTADOS 

Com base no referencial teórico detalhado, propomos a compreensão da estética steampunk 

como uma semiosfera, composta de textos culturais que caracterizam a memória coletiva 

sobre o que pode ser representado visualmente da aludida cultura. Podemos pensar, como 

exemplos, em rendas, babados, bengalas, relógios, engrenagens, roldanas, cores como preto, 

cobre e prata.  
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Dentro da Semiosfera, estes textos culturais entram em contato com outros textos que provém 

de memórias coletivas dos designers das marcas “Light In” e “Chilli Beans”, que compõem 

os imaginários sobre o que representa a estética steampunk para eles. Quando os textos 

culturais se encontram na Semiosfera, são geradas tensões que por sua vez, resultarão em 

peças de design com as funções comunicativas, geradoras de sentido e de memórias para 

quem comprar os produtos – sejam fãs ou não da cultura steampunk. 

Figura 1: Anúncio “Óculos Chilli Beans + DJ ALOK” 

 

Fonte: Material promocional Chilli Beans. Site oficial da marca. 
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Figura 2: Luminária “Ar”, marca “Light-In” 

 

Fonte: Material promocional. Site oficial da marca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No consciente humano é destaque o agente ativo protagonizado pela memória. É possível para 

o homem intercomunicar o ontem ao amanhã, o passado ao presente, para, assim, 

pensar/realizar o futuro. É praticável ao indivíduo mediar experimentos anteriores, com 

lembranças de resultados passados e assim fluir no tempo para ações do presente e futuro. Ou 

seja, entendemos que, para a produção de linhas de produtos no design com a estética 

steampunk, fazem-se necessários a contextualização cultural e o ato de memorar como forma 

de construção de repertório criativo. Ser steamer3 já é praticar a visualização do mundo a 

vapor até os dias contemporâneos no século XX. Materializar a estética steampunk em 

produtos para consumo é, no início do processo, organizar e selecionar informações que 

compõem a estética na base cultural individual de cada designer e transformá-las em produtos 

que serão comercializados em pequenas, médias e grandes marcas. 

                                                 
3 Entendido neste trabalho como praticante do steampunk. 
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