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Resumo 

Este artigo tem como objetivo entender as imbricações do K-Pop com a cultura do 
consumo, assim como entender essas imbricações com os gêneros literários 
Steampunk e Cyberpunk e por fim identificar os dois gêneros a partir da análise de 
MV’s (vídeos musicais) de K-Pop. Para o desenvolvimento do artigo foram estudados 
autores como MARTEL (2012) e CANCLINI (1999) , para estabelecer relação entre o 
K-Pop e o consumo Mainstream e o uso do soft power. Outros autores importantes 
são NUNES(2017), AMARAL(2006), SOARES(2006) e ZUMTHOR(2014), as duas primeiras 
para a fundamentação dos gêneros em análise, e os dois últimos para a elaboração 
da metodologia que tem a performance como base. Espera-se mostrar a presença de 
traços dessas literaturas ficcionais no universo K-Popper.  
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Introdução  

 O K-Pop, isto é KOREAN POP, é mais do que apenas um gênero musical 

popular da Coréia do Sul, ele é grande influência na formação identitária dos jovens 

coreanos e com a internet, jovens do mundo todo. Primeiramente é preciso explicitar 

que o K-Pop, como produto cultural, tem o visual como parte essencial. Foi 

                                         
1 Esse artigo é um resultado parcial do plano de trabalho elaborado como parte do projeto de pesquisa 

elaborado pela professora Mônica Rebecca Ferrari Nunes, de nome “Teatralidade steampunk e 
processos explosivos: produção de memórias, consumos e textos culturais midiáticos”. 
2 Estudante do curso de graduação em Comunicação Social da ESPM-SP. E-mail: 

11710214@acad.espm.br. 
3 Professor do curso de Doutorado – PPGCOM-  da ESPM-SP. E-mail:monicarfnunes@espm.br.  
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percebida, em outros artigos sobre o assunto, uma falta de representação imagética  

dos traços estéticos do gênero. Portanto o uso de imagens será mister para o 

entendimento deste trabalho.  

O primeiro dos objetivos do artigo é reconhecer algumas das imbricações do 

K-Pop na cultura do consumo: como o consumo desse fragmento da cultura coreana 

implica na formação identitária dos jovens coreanos e de outras partes do mundo, 

bem como o poder exercido de maneira pacífica e a exportação de valores e crenças 

desta cultura. O segundo objetivo é entender a relação desse consumo com os 

gêneros  Steampunk/Cyberpunk. O estudo foi feito a partir de teoria das autoras 

AMARAL (2008) e NUNES (2017) que pesquisam as duas práticas. Nunes reconhece a 

presença de uma memória retrofuturista, nostálgica e muitas vezes recriada entre 

os steamers (fãs) que fazem uso do “faça você mesmo” e outros tipos de confecção 

artesanal. Amaral explica o cyberpunk. E por fim, o terceiro objetivo é demonstrar 

estas relações na produção dos Music Videos que integram o K-Pop. Para tanto, foi 

criada uma metodologia a partir das obras de SOARES (2006) e ZUMTHOR (2007) para 

a análise desses clipes musicais; cinco categorias de análise foram elaboradas: 

enredo, música, performance ao vivo, visual do álbum físico e cenário.  

 

A HISTÓRIA DO K-POP: PONTUAÇÕES 

 O K-Pop surgiu no início da década de 90 na Coréia do Sul. O gênero sofreu 

influência do Changga (músicas traduzidas de músicas do folclore americano e 

britânico) na década de 40 e do Trot na década de 60.  

O gênero, propriamente dito, começou com grupos como SEO TAIJI AND THE 

BOYS, composto por três membros, Seo Taiji, Yang HyunSuk e Lee Juno. O grupo 

estreou em 1992 e terminou em 1996 (Figura 1) e H.O.T, composto por cinco 

membros, Moon Hee-joon, Jang Woo Hyuk, Tony An, Kangta e Lee Jae Won. O grupo 

estreou em 1996 e terminou em 2001(Figura 2). 
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    Figura 1-Primeiro grupo de K-POP, Seo Taiji            Figura 2-Segundo grupo, H.O.T            

    

               Fonte: Revista Korea In4                                                Fonte: NST5         

  

O número de grupos cresce exponencialmente todos os anos, na década de 90 

existiam dezenas e em tempos atuais existem centenas. 

O K-Pop é hoje uma tendência de consumo muito relevante para a indústria 

cultural internacional. Ele é mais que um gênero musical popular originado na Coréia 

do Sul, é uma junção de texturas visuais/culturais/sonoras feitas para o consumo. 

Os grupos são formados por jovens que treinaram por muitos anos e têm uma rotina 

agitada e cansativa, em muitos casos o cansaço físico é tão crítico que os artistas 

precisam se afastar por problemas médicos, o que evidencia um descaso por parte 

das empresas e a objetificação dos ídolos, que se tornam mercadoria. 

Os K-Poppers fazem parte de uma subcultura, um grupo diferenciado dentro 

de uma cultura urbana (NORONHA, 2016). Os membros se juntam e formam uma 

matriz identitária, ou seja, fazem parte de um novo universo onde apenas eles 

entendem os elementos semióticos presentes nas bandas. Alguns exemplos desses 

são o uso de camisetas dos grupos e outros acessórios não-convencionais, como 

máscaras higiênicas (Figura 3), e vocabulário característico da linguagem da 

internet: palavras como Bias (favorito em um grupo), Stan (apoiar algum artista), e 

Fandom (grupos de fãs).  

 

 

 

Figura 3-máscara higiênica usada como acessório 

                                         
4Disponível <http://revistakoreain.com.br/2016/09/kpop-uma-historia-seotaiji-and-boys>. Acesso 

em 16 de jul. 2018. 
 
5Disponível em: <https://www.nst.com.my/lifestyle/groove/2018/01/330159/s-korean-band-hot- 

reunite-after-17-years>. Acesso em: 17 de jul. 2018. 

http://revistakoreain.com.br/2016/09/kpop-uma-historia-seotaiji-and-boys
https://www.nst.com.my/lifestyle/groove/2018/01/330159/s-korean-band-hot-
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Fonte: Revista Korea In6 

 

O K-Pop cresce exponencialmente graças a grupos mundialmente famosos, 

nascidos na Coréia do Sul, como BTS (방탄소년단/Bangtan Sonyeondan, debutou em 

2013) , EXO (estreou em 2011)  e TWICE (debutou em 2016); os grupos não são mais 

boy/girl groups (grupos de meninos/meninas) apenas coreanos, eles são grupos 

globais (o grupo BTS se auto intitula um Worldwide group/grupo mundial). De acordo 

com MARTEL (2012) existe uma estratégia principalmente entre os países da Ásia em 

que a língua cantada não é necessariamente dominada pelos cantores. O grupo EXO 

é modelo de grupo criado para ter um grande alcance. Quando estreou, em 2011, 

era subdividido em dois grupos, EXO-M (EXO Mandarim) e EXO-K (EXO Korean), 

enquanto metade do grupo se promovia na China a outra metade tinha atividades na 

Coréia do Sul. 

Um exemplo da ascensão do gênero K-Pop no universo musical ocorreu em 

maio de 2017, os ídolos do BangTan Sonyeondan (BTS) receberam o prêmio de “BEST 

SOCIAL ARTIST” no “BILLBOARD MUSIC AWARDS”, em Las Vegas. Foi a primeira vez, 

na história, que um grupo de K-Pop recebeu um troféu em um dos festivais mais 

importantes do mundo da música, no BMA (Billboard Music Awards).   

 Uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia do Sul atual é a 

SM ENT (Sony Music Entertainment), fundada por Lee Soo Man, que revolucionou a 

maneira como a cultura coreana se mostra para o mundo. Hoje em dia, por conta de 

streamings em sites de serviço como o Youtube e V app é cada vez mais fácil e rápido 

                                         
6Disponível em:http://revistakoreain.com.br/2017/08/afinal-para-que-servem-as-famosas-mascaras 
-coreanas/. Acesso em 17 de jul. de 2018. 

http://revistakoreain.com.br/2017/08/afinal-para-que-servem-as-famosas-mascaras-coreanas/
http://revistakoreain.com.br/2017/08/afinal-para-que-servem-as-famosas-mascaras-coreanas/
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fãs de todas as partes do mundo interagirem com os ídolos. Com a internet, o efeito 

HALLYU WAVE, termo usado para rápida popularização da cultura da Coréia do Sul 

(NORONHA, 2016), foi potencializado e os produtos culturais populares do país se 

tornaram produtos mainstream (MARTEL, 2012), que, de acordo com Martel, é a 

globalização do entretenimento, o que está em evidência em veículos de grande 

circulação, o que é amplamente consumido. E como muitos produtos da indústria 

cultural, o K-Pop tem como objetivo o lucro, a venda dos álbuns e outros produtos 

licenciados.  

O consumo desses produtos que se tornaram mainstream pode servir como 

diferenciação em uma sociedade idealmente democrática (CANCLINI,1999). Os 

jovens que fazem parte das fandoms (fanbase/grupo de fãs) de K-Pop constroem 

uma identidade visual e por vezes comportamental após ver os ídolos e suas vidas 

aparentemente perfeitas. Os adolescentes adoecem em busca do corpo perfeito e 

malhado (como os ídolos têm), se maquiam com produtos coreanos e se portam de 

maneira mais educada com os mais velhos (parte da tradição sul-coreana, passada 

de geração em geração). A partir da leitura de Noronha, pautada nos autores citados 

abaixo, um indivíduo que faz parte de uma fandom é: 

 

...alguém que é obcecado por uma estrela, celebridade, filme, programa de TV, 
banda particular; alguém que sabe produzir uma enorme quantidade de informação 
sobre o objeto do fandom, e pode citar suas frases favoritas, letras, capítulos e 
versos. Fãs são frequentemente bem articulados. Fãs interpretam textos midiáticos 
numa variedade de formas interessantes e talvez inesperadas. E fãs participam em 
atividades comunais – não são socialmente atomizados. (HILLS apud CARLOS, 2011, p. 
21)  

 

 

 A execução dos clipes é tecnicamente correta e, principalmente, a 

aparência dos ídolos é calculada para ser rentável. A intolerância e perfeccionismo 

com relação à estética são reflexos da cultura coreana. Os artistas têm que manter 

uma imagem perfeita, o ídolo não pode fumar, beber e ser alvo de qualquer tipo de 

escândalo ou desrespeitar a nação coreana, eles são representantes da cultura fora 

do país e sofrem muita pressão por conta desse fato. A influência e a pressão sentida 

pelos artistas podem ser vinculadas  ao conceito de “Soft Power”, postulado por 

Frederick Martel a partir das pesquisas de Joseph Nye: 
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É a ideia de que, para influenciar as questões internacionais e melhorar sua imagem, 
os Estados Unidos precisam utilizar sua cultura e não mais apenas sua força militar, 
econômica e industrial (o ‘hard power’). ‘O soft power é a atração, e não a coerção’, 
explica-me Joe Nye em seu escritório. ‘E a cultura americana está no cerne desse 
poder de influência, seja ‘high’ ou ‘low’, trate-se de arte ou entretenimento, seja 
produzida por Harvard ou Hollywood.’ (MARTEL, 2012, p. 10) 

 

 No mundo hodierno, o poder não é mais exercido apenas pelas guerras. Os 

valores e crenças de um povo podem conquistar espaço em outra cultura de maneira 

mais suave, mais soft. E o K-Pop não é uma exceção. Os produtos midiáticos sul-

coreanos, músicas e danças, assim como novelas televisivas se inseriram nas culturas 

europeias, asiáticas, norte americanas e sul americanas e se espalharam pelo mundo. 

O que também aumentou a pressão exercida nos representantes da cultura sul 

coreana, os ídolos/artistas.  

  

O Steampunk  

 

O Steampunk é um gênero ficcional baseado na construção de um mundo 

retrofuturista, ou seja, é um futuro que evolui a partir da era vitoriana dos séculos 

XIX – XX, uma época em que o vapor era a principal fonte de energia. Os primeiros 

textos literários desse gênero são de Júlio Verne.  

Essas memórias do passado são construídas com base na leituras de textos 

literários, na imaginação e vivência de cada steamer. Outra característica pertinente 

seria a criação de figurino e cenário de maneira artesanal/faça você mesmo. O que 

aumenta ainda mais o grau de proximidade que o fã vive com o Steampunk por meio 

do visual, conforme afirma Mônica Nunes: 

 

O steampunk configura uma cena complexa entremeada por muitas mídias e 
linguagens que materializam o imaginário de um mundo que teria evoluído a partir 
da era do vapor, só movido a engenhocas e a invenções do século XIX.  Da literatura 
de Júlio Verne ao cinema, passando pelo RPG (abreviação de role playing game, jogo 
de interpretação de papéis), pelos games, o steampunk é um visual que faz do corpo 
um corpo mídia, no sentido trazido por Baitello Júnior (2010), isto é, o corpo em sua 
gestualidade, vocalidade e toda sua expressão criando vinculações comunicacionais. 
(NUNES, 2017, p. 80) 

 

 O caráter performático (ZUMTHOR, 2014) do Steampunk é muito ligado ao 

entretenimento e à fuga de uma vida rotineira e monótona. E o K-Pop como forma 

de entretenimento, que visa lucro, absorveu traços da chamada estética Steampunk. 

Pode-se perceber no K-Pop uma grande mistura de elementos, muitas vezes apenas 
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visuais, sem preocupação com o contexto em que aquele texto cultural estava 

inserido. 

 Existem alguns traços específicos da estética Steampunk presentes em 

music vídeos de K-Pop, como demonstrado na sessão destinada às análises dos 

videoclipes 

 

 

Metodologia 

 

 Realizamos levantamentos e pesquisas bibliográficas sobre 

Steampunk/Cyberpunk e cultura do consumo, bem como pesquisas documentais em 

blogs, fóruns e sites de music vídeos selecionados com base nos ambientes digitais 

mais frequentados pelos fãs. A partir deste material, coletamos os dados. A coleta 

de dados bibliográficos e de documentos impressos se deu por meio de fichamentos 

e discussões nas sessões de orientação; para a coleta nos vídeos,  realizamos sessões 

de exibição observando e identificando sistematicamente os traços da teatralidade 

Steampunk. Percebeu-se que existem poucos MV’s de K-Pop com profundidade na 

temática Steampunk, pois, em sua grande maioria, os vídeos trabalham apenas na 

esfera estética desse gênero literário. Porém, a partir dos dados coletados, pode-se 

inferir que existem muitos clipes musicais do pop sul coreano que remetem ao gênero 

Cyberpunk.  

 De acordo com Amaral (2006), o Cyberpunk é uma literatura que mistura 

tecnologia, rebeldia e cenários pós-apocalípticos. A autora explica a partir das obras 

de Landon (1997): 

 

A parte ‘cyber’ do nome desse movimento reconhece o seu compromisso em explorar 

as implicações de um mundo cibernético no qual a informação gerada por computador 

e manipulada torna-se uma nova fundação da realidade. A parte ‘punk’ reconhece a 

sua atitude alienada e às vezes cínica para com a autoridade e o estabelecimento de 

todos os tipos (LANDON, 1997, p.160). 

 

O Cyberpunk, diferentemente do Steampunk é distópico e tem características 

muitas vezes alienadoras. Em muitas das obras são relatadas lutas binárias em que 
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existem aqueles a favor do sistema (de opressão tecnológica) e tem aqueles que se 

rebelam contra as regras impostas pela sociedade.  

 

As cinco categorias de análise foram baseadas nas obras de SOARES (2006) e 

ZUMTHOR (2007), são elas: Enredo, esse tópico é analisado a partir das leituras sobre 

o Cyberpunk e Steampunk (Amaral, 2006; Nunes, 2016). A partir de uma pesquisa 

empírica, elementos percebidos como parte do gênero foram assimilados e 

interpretados; Música, a partir da obra de Zumthor (2014) em que o autor fala da 

heterogeneidade das performances e que a música, como texto, e de certa forma, 

poema, é o “texto escrito” lido de maneira performática. As letras das músicas e a 

proximidade delas com a temática da literatura Steampunk e Cyberpunk foram 

analisadas; Performance ao vivo, as apresentações foram analisadas a partir das 

obras de Zumthor (2014) que dizem que a performance é sempre constituída de 

forma. Os shows mostram a dança, expressões faciais e gestos que significam e 

ressignificam objetos na semiosfera do universo fandom's (grupo de fãs assíduos) do 

grupo em questão;  Capa do álbum, esse aspecto é levado em conta pois, como 

postulado por Zumthor, a capa dos discos e livros preparam o leitor para a forma 

específica que aquela peça deve ser ouvida. Então, foram analisados os aspectos do 

Cyberpunk e Steampunk evidenciados nas capas dos álbuns físicos em sua versão 

digital (figura 4); Cenário, o “cenário” em questão são os estímulos visuais presentes 

em cada um dos vídeos e a presença e conexão profunda de elementos da literatura 

Steampunk e Cyberpunk com as cores, maquiagens, roupas e texturas.  

Arlindo Machado ao analisar clipes para a banda de música eletrônica 

Underword postulou: 

Neles, quase nada há para se ‘ver’ no sentido indicial do termo, quase nada pode ser 
lido como alusão a alguma coisa do chamado mundo real. As imagens são puros 
estímulos visuais (cor, movimento, ritmo) e mesmo quando podem ser reconhecíveis 
enquanto referências miméticas, o que importa nelas é a massa, a metamorfose das 
cores e texturas ao longo do tempo. (MACHADO, 2000, p 179) 

 
 

 Figura 4- Capas de álbuns de K-Pop 
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Fonte:Critical K-Pop7 

 Portanto, do corpus de vídeos vistos para a coleta de dados, analisamos aqui  

apenas dois, um deles tem temática Cyberpunk e o outro Steampunk, considerando 

todas as categorias mencionadas acima.  

 

Análise dos Music Videos 

 

CATEGORIA CYBERPUNK 

2NE1 - COME BACK HOME M/V. Direção do vídeo:  Dee Shin. Intérpretes: 2NE1 e Tim. 

Coréia do Sul, Seul: 2NE1, 2014. (4 min.). Youtube. Disponível 

em:https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ . Acesso em 3 de junho de 

2018. 

         Figura 5-Cena do clipe                             Figura 6-Cena do clipe 

 

                                         
7 Disponível em <http://www.criticalkpop.com/2014/12/best-album-of-

2014.html#sthash.W0N7c5nA 
.dpbs>. Acesso  em 14 de jul. de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ
http://www.criticalkpop.com/2014/12/best-album-of-2014.html#sthash.W0N7c5nA
http://www.criticalkpop.com/2014/12/best-album-of-2014.html#sthash.W0N7c5nA
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Fonte das imagens 5 e 6: MV de “COME BACK HOME”8 

 

A música “COME BACK HOME” é um single do grupo 2NE1 (um dos girl group’s 

mais famosos da história do K-Pop) elas estrearam em 2009 e se separaram em 2017. 

O grupo era composto por quatro membros: CL (Lee ChaeRin) que é cantora, 

compositora, rapper e modelo (Figura 5); DARA (Sandara Park) que é cantora, atriz, 

modelo e apresentadora de programas televisivos (Figura 6); BOM (Park Bom) é 

cantora e atriz (Figura 7); MINZY (Gong MinJi) é ex-integrante do grupo, cantora e 

dançarina (Figura 8).  

      Figura 5- CL                Figura 6-Dara                 Figura 7- Bom           Figura 8-Minzy 

 

Fonte: Pinterest9 

 

Enredo: 

O clipe musical conta a história de um casal que vive em um mundo em que 

existe um paraíso virtual. Nesse mundo existem cientistas que tomam parte no 

processo de alienação dos cidadãos e também existem rebeldes contra esse sistema. 

O protagonista sofre de dependência química e sonha com o dia que entraria no 

sistema. A amante sabe que o paraíso virtual não é felicidade real. Um certo dia o 

protagonista adoece e se torna dependente de máquinas para viver. A protagonista 

não aguenta ver o amante de maneira vegetativa, dependendo da tecnologia e do 

sistema para sobreviver, e desliga os aparelhos matando-o. Ela então se torna parte 

dos rebeldes e realiza ataques contra os líderes do regime tecnológico.  

A história do Music Video tem uma temática muito condizente com a literatura 

Cyberpunk, desde o mundo em ruínas à alienação dos cidadãos, os papéis de 

alienado, divergente e rebelde estão bem estabelecidos. A história baseada em 

                                         
8 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ>. Acesso em 14 de jul. de 2018. 
9Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/551620654337954711/?lp=true>. Acesso em 15 de jul. 

de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ
https://br.pinterest.com/pin/551620654337954711/?lp=true
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textos de ficção reflete um sentimento de insegurança sobre o futuro e uma luta 

contra o controle. Em uma sociedade  panóptica  as artistas se rebelam e lutam por 

liberdade.  

 

Figura 9-Ilustração do enredo                          Figura 10- Ilustração do enredo  

 

  Fonte das imagens 9 e 10: MV de “COME 

BACK HOME”10 

Música: 

A letra do single diz muito a respeito do mundo distópico em que se encontram 

as personagens e retrata o sentimento de solidão, uma  ferramenta para que alguns 

jovens se identifiquem, em trechos como “Chagaun sesang kkeute nal beoriji malgo 

nae gyeoteuro/ Não me deixe no fim desse mundo frio, venha para o meu lado/“ Neo 

eomneun sigan soge gatyeobeorin nan”. Porém, a batida e os sons utilizados na 

melodia da música lembram efeitos sonoros utilizados em filmes de apocalipse 

tecnológico, como os sons de máquinas e sons sintéticos que são possíveis de serem 

produzidos apenas em estúdios. Tambores eletrônicos são percebidos, 

principalmente no drop (parte da música com batidas mais fortes), esse trecho tem 

forte apelo ao jovem, público-alvo do K-Pop. 

Cenário: 

O clipe tem quatro cenários bem distintos. O primeiro é futurista. As roupas  

são coloridas e estampadas e os laboratórios de alta tecnologia têm as mesmas 

tonalidades de cor que a indumentária (tons de azul, roxo). O segundo cenário, em 

                                         
10 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ>. Acesso em 14 de jul. de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ
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contraste com o citado anteriormente, é o ambiente simples e caseiro do casal 

protagonista, cinza e branco, monótono e precário (Figuras 11 e 12). O terceiro set  

são as ruas em ruínas, é distópico, representação estereotipada, porém tem 

elementos diferentes nas roupas brancas e quadradas da rebelde. E o último são as 

transições psicodélicas no drop da música (Figuras 13 e 14). 

Figura 11- Cenário simples                                     Figura 12- Cenário tecnológico 

 

Fonte das imagens 11 e 12: MV de “COME BACK HOME”11 

          Figura 13-Transições psicodélicas.                             Figura 14-Transições psicodélicas.    

 

Fonte das imagens 13 e 14: MV de “COME BACK HOME”12 

Esses elementos fazem parte da estética da literatura Cyberpunk, ruínas e 

muita tecnologia, psicodélico.   

Visual do álbum físico: 

                                         
11 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ>. Acesso em 14 de jul. de 2018. 
12 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ>. Acesso em 14 de jul. de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ
https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ
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O álbum físico tem uma aparência moderna, faz uso da cor preta e metálica, 

que remete à situação de apocalipse tecnológico vivido pelas personagens, assim 

como o tom sóbrio e racional, também proporcionado pelo preto. O visual chama 

atenção por ser simples, e prepara o ouvinte para uma música agitada, devido à 

dinâmica das formas. 

Figura 15-capa do álbum “CRUSH” 

 

Fonte: ITunes13 

Performance ao vivo : 

Performance analisada: Dia 23 de março de 2013. As roupas das cantoras são 

geométricas e brancas, o penteado e a maquiagem demonstram que elas são da 

rebelião. O cenário com muitos telões fazem acrobacias com as luzes verdes e 

vermelhas. E a dança e as expressões faciais das artistas simbolizam poder e  não- 

abstenção, os rebeldes continuam lutando. O sentimento de revolta contra o sistema 

interessa aos compradores do álbum, como texto literário ou pelo ritmo da música. 

          Figura 16- performance do single                          Figura 17-performance do single  

 

Fonte: Youtube14 

   

                                         
13 disponível em <https://itunes.apple.com/br/album/crush/1317764593>. Acesso em: 22 de julho 

de 2018 
14Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=vLbfv-AAyvQ>. Acesso em 25 de julho de 2018 
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a) CATEGORIA STEAMPUNK 

  

IU(아이유) _ YOU&I(너랑나) MV. Direção do vídeo: Hwang Soo-Ah. Intérpretes: IU e 

Lee Hyun-woo. Coréia do Sul, Seul: 1theK, 2011. (8 min.). Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=f_iQRO5BdCM.  Acesso em 13 de abril de 2018. 

  

ENREDO 

A protagonista vive na era vitoriana e se apaixona por um menino que mora 

com ela, mas está desmaiado há muito tempo. Ele viajou no tempo e está 

desacordado. A protagonista quer que ele acorde para então mandá-lo de volta para 

a sua era no futuro. Mas como ele não acordava, ela resolve criar uma máquina do 

tempo para então encontrar ele no futuro. Logo que a protagonista vai embora, o 

menino acorda e eles se encontram novamente no futuro. Muitas referências à 

estética Steampunk podem ser percebidas como os trens e cabines telefônicas, os 

tons ferrosos.  

           Figura 18-ilustração do enredo                            Figura 19-ilustração do enredo 

 

Fonte:Youtube15 

MÚSICA 

A música fala sobre um amor impossível e atemporal. Partes como “Você e eu 

não podemos ficar juntos agora/Eu quero apressar o relógio/Mas no futuro, que é 

onde você estará”. A temática temporal da canção é reflexo do uso das narrativas 

retrofuturistas do Steampunk, o amor impossível por conta do tempo tem muito da 

referência steampunk. 

  

CENÁRIO 

O cenário inteiro é baseado na estética Steampunk, muitas máquinas bronze, 

vapor e trens. As roupas da protagonista, porém, foram adaptadas para a época 

                                         
15 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=f_iQRO5BdCM>. Acesso em 22 de jul. de 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=f_iQRO5BdCM
https://www.youtube.com/watch?v=f_iQRO5BdCM
https://www.youtube.com/watch?v=f_iQRO5BdCM
https://www.youtube.com/watch?v=f_iQRO5BdCM
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atual, são mais curtas e usam tecidos que não eram usados na era vitoriana, existe 

uma mistura de estéticas/texturas. 

Figura 20-Cenário Steampunk 

 

Fonte: Youtube 16 

 

Visual do álbum físico: 

O álbum, físico chamado “Last fantasy” tem uma atmosfera, como dito no 

próprio nome, fantástica. O álbum inteiro é temático e segue em vários textos 

literários fantásticos. E o single U and I segue no gênero literário Steampunk. Está 

claro que o foco desse álbum é o amor e a inocência dos protagonistas. 

 Figura 21-Capa do álbum “Last Fantasy” 

  

Fonte: Deviant Art17 

Performance ao vivo: 

O cenário é cheio de engrenagens e a dança tem movimentos que simbolizam 

tempo, como dedos em formato de relógio (e em formatos de engrenagem) e 

expressões de tristeza condizentes com o fim em que os dois não se desencontram. 

O foco deste single, diferentemente dos demais, é o relacionamento entre o casal 

                                         
16Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=f_iQRO5BdCM>. Acesso em 22 de jul. de 2018) 
17Disponível em: <https://www.deviantart.com/strdusts/art/IU-Last-Fantasy-279752091>. Acesso 

em: 24 de julho de 2018) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f_iQRO5BdCM
https://www.deviantart.com/strdusts/art/IU-Last-Fantasy-279752091
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principal. É misturada uma roupa curta e brilhante, não condizente com a estética 

proposta pela literatura Steampunk, com um cenário vitoriano dentro de um relógio.   

 

Conclusão 

Como analisado anteriormente, pode-se perceber o uso da estética Steampunk 

e Cyberpunk em harmonia com o restante dos elementos que compõem os MV’s. 

Esses clipes musicais também têm o enredo e a música condizentes com o gênero 

Steampunk/Cyberpunk. Os vídeos escolhidos, porém, são raros no universo K-Popper. 

E nos poucos existentes, a convergência com a temática Steampunk é 

majoritariamente e meramente estética. 

O K-Pop é caracterizado pelo seu hibridismo e apropriação de conteúdos 

midiáticos diversos e uma característica vista nas duas análises acima é a mistura de 

temáticas e estéticas, entre passado e presente, ficcional e real. O pop sul-coreano 

como produto mainstream, que visa o lucro, é uma costura de diversos textos 

culturais, inclusive textos ficcionais como o Steampunk/Cyberpunk. 
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