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Resumo 

O objetivo geral da pesquisa científica desenvolvida é demonstrar o que são os 
animês steampunk e quais a suas dinâmicas na cultura do consumo e midiática. Já 
como objetivos específicos, espera-se compreender separadamente a linguagem dos 
animês, do Steampunk, e identificar traços steampunks nos animês selecionados 
(Violet Evergarden e Steamboy), para assim relacioná-los às dinâmicas do consumo 
midiático. A metodologia consiste em pesquisa bibliográfica a partir de Gabriel 
Soares (2013), Mônica Nunes (2017), Néstor Canclini (1999), entre outros, e pesquisa 
empírica com análise dos animês. Espera-se demonstrar que a junção de textos 
culturais gera um processo explosivo, gerando ressignificações e complementando-
se nas práticas midiáticas e de consumo. 
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Introdução 

 O artigo tem como objetivo geral demonstrar o que são os animês steampunks 
e quais as suas dinâmicas na cultura do consumo e midiática. Como objetivo 
específico, espera-se compreender a linguagem do animê e do steampunk 
separadamente, para assim analisarmos os animês steampunks selecionados e 
relacioná-los com o consumo e a mídia. O artigo está dividido em quatro seções 
diferentes e, para uma melhor compreensão, iniciaremos com o surgimento do 
animê, e depois apresentaremos o embasamento teórico do gênero Steampunk, para 
assim começarmos a análise dos animês steampunks. Foram selecionados dois 
animês: Violet Evergarden e Steamboy. Com base nas categorias: contexto histórico, 
enredo, cenário, indumentária e trilha sonora, identificaremos se há de fato traços 
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steampunks em cada categoria. As categorias foram selecionadas com base nas 
leituras de Sônia Luyten (2017) e dos artigos da Revista Anagrama: analisando o 
desenho animado (PEREIRA, A. S.; RODRIGUES, E.; LUIZ, E. S.; OLIVEIRA, G. B. & 
BRESSANIN, R. L., 2011). Após as análises, relacionaremos os dois animês com a 
cultura midiática e do consumo. 
 

1. Pontuações sobre o surgimento do animê 

 Os animês são os desenhos animados japoneses. O termo “animê” veio da 

palavra animation e foi utilizada exclusivamente para se referir aos desenhos 

japoneses.Foi graças ao animê que países do Ocidente começaram a se interessar 

pelo mangá e a se familiarizarem com seus traços característicos. De acordo com 

Gabriel Soares (2013), os primeiros desenhos animados a serem exibidos no Japão 

foram os curta-metragens estrangeiros na década de 1910. Estes curtas incentivaram 

a produção independente e Zenjiro Yamamoto foi o primeiro a utilizar técnicas 

norte-americanas, sendo que em 1930, produziu a primeira animação com som.  

 Masaoka funda o Toei Dôga que depois se funde a outro estúdio em 1956, 

mesmo ano em que Ozamu Tezuka iniciou sua carreira no local. Em 1961, fundou o 

seu próprio estúdio, a Mushi Productions e, em 1963 Tezuka exporta o Astroboy e 

faz a primeira série colorida, Jungle Taitei. Ao longo do tempo, o número de 

produtoras começou a crescer e, consequentemente, o número de animês também 

aumentou. Já na década de 1980, os animês começaram a ser produzidos em grande 

escala e os estúdios deram início à contratação de muitos animadores. A partir dessa 

década não se exportava apenas um desenho, mas uma cultura diferente, que foi 

inserida de forma “soft” (MARTEL, 2012) nos países do Ocidente. 

        
Figura 1: Personagens de animê (Fonte: 
<http://agenda.eltucumano.com/fotos/eventos/2018/06/29/180629153803_18690.png> 
Acesso em: 28/08/18) 

2. O Steampunk 

http://agenda.eltucumano.com/fotos/eventos/2018/06/29/180629153803_18690.png
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Figura 2: Cosplayers Steampunks 
(Fonte:< https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-f29ba928ecc83f29ac363afb3ad4db9b-c > Acesso 
em: 05/08/18) 

 

 De acordo com Micael Herschmann, Everly Pegoraro e Cíntia Sanmartin 

(2013), o século XIX foi uma época de grandes mudanças. O homem mudou a sua 

noção de tempo, espaço e a sua forma de pensar e interagir com o mundo. O que 

contribuiu principalmente para tudo isso foi a Revolução Industrial, que começou no 

fim do século XVIII e foi ela que impulsionou as dinâmicas Steampunks, que teriam 

vez séculos à frente. De acordo com Sevcenko (1998), três elementos foram muito 

importantes para essa época: o carvão, o ferro e as máquinas de vapor. Basicamente, 

o steampunk nasce como gênero de ficção literária, que cria um “mundo 

alternativo”, onde as histórias narradas são vividas num mundo paralelo, na Era 

Vitoriana, com uma visão retrofuturista, tendo as máquinas e o vapor como bases 

para este universo. Pedro Silva, um steamer entrevistado no III SteamCom por Mônica 

Nunes (2017), explica o steampunk: “é como se o mundo tivesse evoluído da era 

vitoriana, só que evoluiu à base do vapor” (SILVA, 2015). 

 

A impressão que se tem é que reviver essas experiências é mais do que 
simplesmente um sentimento nostálgico. Os steampunks lançam um olhar 
pra o passado impregnado das percepções do presente e, simultaneamente, 
imaginam um futuro que poderia ter se realizado. Basicamente, buscam na 
lieratura, no cinema e na produção imagética do século XIX a visualidade de 
um passado reinventado no presente, por meio de diversas performances 
imagísticas e midiáticas, numa caracterização retrofuturista (HERSHMANN; 
PEGORARO; SANMARTIN, 2013, P. 214) 

 

 Por sua vez, Hershmann menciona Cory Gross3, um fã do gênero Steampunk e 

crítico, que traça as origens do Steampunk, ligada aos europeus H. G. Wells e Júlio 

                                         
3 Gross, Cory. Varieties of Steampunk Experience, SteamPunk Magazine, 1 (Fall 2006), 60-63. 
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Verne (Gross, 2006, p. 60-63). No Brasil, o gênero steampunk surge no final dos anos 

oitenta e começo da década de noventa, quando autores que primeiramente 

investiam no gênero cyberpunk4, começaram a escrever histórias alternativas tendo 

como contexto a Era Vitoriana com tecnologia pesada e anacrônica. Os steamers 

estão mais interessados no processo de montar a máquina do que na experiência de 

seu uso, além disso, eles veem a tecnologia moderna como impermeável e, por isso, 

“desejam voltar na era onde as máquinas eram visíveis, humanas, falhas e 

acessíveis” (ONION, 2008, p. 145). Agora, quando pensamos na combinação animê 

steampunk, perguntamos: como o steampunk é representado no animê e o quanto o 

animê representa o gênero steampunk em seus desenhos? E afinal, a junção desses 

dois textos culturais gera uma explosão? No sentido do semioticista Iuri Lótman 

(2000), isto é, um novo texto? 

 

3. Violet Evergarden 

 Lançada no dia 11 de janeiro de 2018, com 13 episódios, escrita por Kana 

Akatsuki e ilustrada por Akiko Takase5, Violet Evergarden conta a história de Violet, 

uma ex-soldada que desde criança foi tratada como uma ferramenta de matar 

pessoas. A garota não demonstrava nenhum tipo de sentimento até conhecer o Major 

Gilbert, um comandante militar que se apaixona por ela. Porém, durante uma missão 

arriscada, os dois se ferem gravemente, e à beira da morte, Gilbert diz a frase “eu 

te amo”, porém Violet não entende o seu significado. Infelizmente o Major falece. 

A Violet sobrevive, ganha braços mecânicos e se torna em uma autômata de 

automemória, que atende os seus clientes para escrever cartas dedicadas a pessoas 

especiais. Ao longo da narrativa, Violet desenvolve o seu lado emocional e se torna 

uma autômata muito respeitada, e capaz de entender sentimentos das pessoas e 

principalmente, o significado da frase que o Major disse antes de partir. 

3.1 Contexto  

 A série se passa mais ou menos no início do século XX, no período pós 

Primeira Guerra Mundial. A maior parte da história se passa em Leiden, capital 

                                         
4  Subgênero alternativo de ficção científica, conhecido por ter como foco a alta tecnologia e baixa 

qualidade de vida.(CYBERPUNK. WIKIPEDIA.Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk 
.Acesso em 25/07/18) 
5 Ficha técnica do site: <https://filmow.com/violet-evergarden-t237447/ficha-tecnica/ > Acesso no dia 21 
de junho de 2018 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk
https://filmow.com/violet-evergarden-t237447/ficha-tecnica/
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do país Leidenschaftlich6, localizado no continente europeu. Não se sabe se esse 

país realmente existiu, pois não se tem fotos reais do local, e nas pesquisas, o 

seu nome sempre está relacionado diretamente com o animê. Um ponto 

interessante a ser mencionado é que a palavra “Leidenschaftlich” em alemão 

significa “paixão” e “Leiden” significa “sofrer”, logo, pode-se assumir que 

Leidenschaftlich foi o local onde Violet teve a sua primeira paixão, o Major 

Gilbert. Já Leiden, foi o local onde ela recebeu o treinamento para se tornar uma 

autômata, e foi onde sofreu psicologicamente com as consequências da guerra, 

entrando em depressão profunda ao descobrir sobre a morte do Major. 

    
Figura 3: Localização de Leiden (Fonte: https://www.vocesabiaanime.com.br/2018/03/o-mundo-de-
violet-evergarden-ep-3-leiden.html Acesso em: 15/07/18) 

 

 Leiden estava em período de guerra, e como a guerra durou mais do que 

o esperado, a força de trabalho diminuiu bastante. Por isso, as mulheres começaram 

a se inserir no mercado de trabalho, e já que eram necessários documentos para 

operações seguras, as mulheres ficaram responsáveis em processá-los. Porém, esse 

trabalho não ficou limitado somente no exército, logo mais, outras agências 

governamentais foram exigindo o trabalho documentado, e por isso, as mulheres 

foram cada vez mais recrutadas. Além disso, pelo fato de estar num contexto pós-

guerra, muitas pessoas queriam mandar cartas para familiares e amigos, porém 

muitos não sabiam escrever, por isso, existiam pessoas especializadas que escreviam 

as cartas por aqueles não alfabetizados. 

 

3.2 Enredo 

                                         
6  Referência do site: <https://www.vocesabiaanime.com.br/2018/03/o-mundo-de-violet-
evergarden-ep-3-leiden.html>  
 

https://www.vocesabiaanime.com.br/2018/03/o-mundo-de-violet-evergarden-ep-3-leiden.html
https://www.vocesabiaanime.com.br/2018/03/o-mundo-de-violet-evergarden-ep-3-leiden.html
https://www.vocesabiaanime.com.br/2018/03/o-mundo-de-violet-evergarden-ep-3-leiden.html
https://www.vocesabiaanime.com.br/2018/03/o-mundo-de-violet-evergarden-ep-3-leiden.html
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 No início não se sabe se Violet é um robô ou um humano de verdade, pois 

a garota não possuía sentimentos, não tinha braços de verdade e aparentava ser uma 

pessoa muito fria. A trajetória e seu desenvolvimento pessoal desconstroem aos 

poucos o pensamento de que ela é uma personagem robotizada, e apesar da 

personagem não possuir tanto apelo emocional, o enredo em si é repleto de emoções, 

sentimentos e drama. Quando se trata de animê steampunk, é comum ver grandes 

máquinas, homens com braços mecânicos capazes de vencer qualquer oponente com 

suas grandes façanhas, e muito vapor.  

 Porém, na história de Violet, um dos únicos elementos steampunks quanto 

a máquinas e armaduras, é o seu braço mecânico que foi colocado no lugar de seus 

braços, que foram perdidos na guerra. Em um episódio da série, Violet e seus amigos 

de trabalho estavam indo de trem para um congresso, mas durante o percurso, os 

inimigos colocam uma bomba presa na ponte, e Violet sai correndo para retirar a 

bomba e salvar seus amigos, mas acaba com um dos seus braços mecânicos quebrado 

no caminho. Com somente um braço mecânico, ela tenta retirar a bomba, e com 

muito esforço, aos poucos, o seu braço vai se quebrando, mostrando uma grande 

fragilidade da máquina, que em um animê steampunk, como o Full Metal Alchemist7, 

não ocorreria. 

 

3.3 Cenário  

 Em relação ao cenário, as construções, monumentos, trens, carroças, a 

máquina de escrever, são bastante característicos do cenário Steampunk, da Era 

Vitoriana. O cenário é muito bem ilustrado e construído, sendo a estética uma das 

principais qualidades do animê. Nas fotos abaixo, podemos observar a similaridade 

e a cautela na hora de representar as cidades fielmente à época. Primeiro temos 

uma foto de Botafogo em 1910, e já na segunda foto, que é no animê, pode-se notar 

a presença dos mesmos elementos da foto anterior, como o bonde, as árvores e 

construções. 

                                         
7 Full Metal Alchemist: estreiou no dia 4 de outubro de 2003, dirigido por Seiji Mizushima, com os 
gêneros de ação, aventura, drama 
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Figuras 3 e 4: Botafogo 1910, cenário semelhante com a imagem do animê Violet Evergarden 
(Fonte: http://www.albertodesampaio.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Bonde-el%C3%A9trico-na-praia-

de-Botafogo-por-Augusto-Malta-c.-1910.jpg e Print elaborado pela autora a partir do site da Netflix – 
Acesso em: 17/07/18) 

 

3.4 Indumentária 

 Em relação à vestimenta da Violet, seu broche verde é um elemento que 

não pode faltar. Esse broche verde é a única lembrança material que ela possui do 

Major Gilbert, que foi um presente especial ofertado por ele. Outro objeto muito 

importante que aparece durante o enredo é o guarda-chuva azul da filha de um 

escritor de histórias infantis. O escritor dá o guarda-chuva para a garota como forma 

de agradecimento, e pelo fato de ser um objeto único de sua filha, e cheia de 

significado por trás, o  tornou um presente importante. 

                   
Figuras 5 e 6: Broche e o guarda-chuva da filha do escritor (Fonte: print elaborado pela autora a partir 
do site da Netflix e https://br.pinterest.com/pin/180214422573628195/?lp=true - Acesso em: 
25/07/18)  

 

 Considerando a questão da memória, de acordo com Mônica Nunes (2017), 

mencionando Antônio Damásio8 (2003), podemos destacar que 

[…] um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento humano se refere 
ao modo como os objetos que nos cercam podem desencadear emoções 
fortes ou fracas, boas ou más, por vezes, não conscientes; afirma ainda que 
é quase impensável a existência de objetos emocionalmente neutros. Tais 
objetos têm a capacidade de serem emocionalmente competentes por 

                                         
8 DAMÁSIO, Antonio. Ao encontro de Espinosa: as emoções sociais e as neurologia do sentir. Lisboa: 
Europa América, 2003 

http://www.albertodesampaio.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Bonde-el%C3%A9trico-na-praia-de-Botafogo-por-Augusto-Malta-c.-1910.jpg
http://www.albertodesampaio.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Bonde-el%C3%A9trico-na-praia-de-Botafogo-por-Augusto-Malta-c.-1910.jpg
https://br.pinterest.com/pin/180214422573628195/?lp=true
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razões evolucionárias, porém, há aqueles que tornam estímulos emocionais 
competentes no decorrer de nossa existência, pela via da experiência, e o 
que responde pela repetição dessas emoções é a memória. (NUNES, 2017, 
p. 25-26) 
 

 

 Assim como mencionado por Nunes (2017), não existe um objeto 

totalmente neutro, pois os objetos sempre vão desencadear algum tipo de 

sentimento no ser humano, seja ele bom ou ruim. O broche adquiriu um significado 

único para Violet, na qual se relaciona com o dia em que estava com o Major e viu 

uma pedra esverdeada que lembrava a cor dos seus olhos. Sempre quando Violet olha 

para o broche, ela o associa com a imagem do Major, ou seja, as lembranças do Major 

são trazidas por meio do broche. Além disso, este objeto pode ser relacionado 

diretamente com um dos exemplos que Canclini (1999) apresenta. O autor conta que 

um casal tinha muitos cinzeiros, desde mais raros, até os mais comuns. Ninguém da 

casa fumava, mas eles tinham muitos cinzeiros porque eles tinham parentes que lhes 

presenteavam. O cinzeiro, que tem a função de armazenar as cinzas do cigarro, 

passou por um processo de ressignificação e começou a ser utilizado como presente 

dos parentes. Assim como o cinzeiro, o broche e o guarda-chuva também passaram 

por um processo de ressignificação e ambos os objetos passaram a se relacionar 

diretamente com as memórias do passado da Violet e do escritor, gerando 

simbologias únicas. 

 

3.5 Trilha Sonora 

 As músicas não apresentam nenhum tipo de som ou letra relacionados 

diretamente com o steampunk, mas alguns de seus clipes sim. As suas músicas de 

opening e ending são cantadas por TRUE e Chihara Minori. É interessante que as duas 

músicas contam uma história contínua com a estética do animê. No opening, o clipe 

conta a história de um garoto violinista que troca cartas com uma menina da qual 

ele gosta, e no ending, o clipe conta a história de quando os dois crescem e acabam 

se reencontrando após um longo período. É importante apontar que o elemento 

principal nesse clipe são as cartas, as mesmas utilizadas no animê da Violet 

Evergarden. A foto a seguir mostra uma estética bem vitoriana,as prateleiras com 

livros, a máquina de escrever, vela, prateleiras de madeira, são semelhantes à 
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estética do animê quando a narrativa se passava na CH Postal Company, local onde 

as cartas eram escritas. 

   
Figura 7 e 8: Clipe com cenário Steampunk (Fonte: print realizado pela autora a partir do site do 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uwph0dv9E6U e print realizado a partir do site da 
Netflix - Acesso em: 02/08/18 e 28/08/18) 

 

4. Steamboy 

 Lançado no dia 17 de 2004, e dirigido por Katsuhiro Otomo9, Steamboy 

conta sobre a história de Ray, um jovem inventor que tenta recuperar a Steamball, 

que foi capturada pela fundação Ohara. Após uma explosão na fábrica dos senhores 

Steam, Edward Steam (“steam” significa “vapor” em iglês), o pai de Ray, acaba indo 

para um caminho divergente de seu avô, Llyod Steam, e logo se inicia uma rivalidade 

entre os dois. Edward, que estava ofuscado pela ciência, coloca a sua maior invenção 

para funcionar, o Castelo a Vapor. Ray, com uma das Steamballs, tenta salvar seu 

pai, avô, a Scarlett e toda a população de Londres que corre perigo. 

 

4.1 Contexto 

 Em uma indústria cujas máquinas de fiar eram controladas por uma grande 

máquina movida a vapor, ocorre um problema com a máquina central e Ray vai 

consertá-la. Porém a máquina começa a soltar muita fumaça e os trabalhadores 

ficam preocupados com o garoto, e então, um deles começa a destruir a máquina 

para salvá-lo. Nesse momento, o proprietário da indústria impede o homem de 

continuar com tal ação, pois fala que teria muito prejuízo caso fossem destruídas. 

Após muita discussão e intriga, Ray consegue sair vivo e com o problema resolvido. 

Essa cena mostra bem a discrepância do proprietário com o trabalhador. No século 

XIX, os trabalhadores não eram tratados como humanos. Eram obrigados a trabalhar 

                                         
9 Ficha técnica:< https://filmow.com/steamboy-t1075/ficha-tecnica/ > Acesso no dia: 06/08/18 

https://www.youtube.com/watch?v=uwph0dv9E6U
https://filmow.com/steamboy-t1075/ficha-tecnica/
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por várias horas seguidas, não possuíam equipamentos de segurança, e não se tinha 

nenhum tipo de lei trabalhista. 

   
Figura 8: Proprietário impedindo a destruição de seu aparelho (Fonte: Print realizado pela autora a 
partir do site https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/ - Acesso em: 28/07/18) 

 

4.2 Enredo  

 Um ponto interessante para a análise do enredo é o momento quando a 

fundação Ohara decide experimentar suas novas invenções, e uma delas é uma 

espécie de avião mecânico, chamado “porco aéreo”. O medo na expressão facial dos 

homens que estavam equipados mostra um lado vulnerável do ser humano, um certo 

medo do futuro tecnológico. Essa resistência perante o futuro tecnológico pode ser 

relacionada com o medo do fracasso, da falha, que de acordo com Huyssen (2014, p. 

140), “comparados às promessas de progresso no futuro das sociedades ocidentais, 

os atuais imaginários do futuro sofrem de uma confiança anêmica”, e o gênero 

Steampunk é exatamente isso, é onde as máquinas são representadas como humanas 

e falhas e, por isso, a representação do medo nos homens é clara. Isso mostra que 

por mais que o Steampunk fale sobre uma era do vapor em que as grandes máquinas 

eram exaltadas, ela também possui um lado obscuro, desconhecido e temido pela 

população da época. 

         

https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/
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Figura 9: Homens com medo de decolar com o “porco aéreo” (Fonte: Print realizado pela autora a 
partir do site https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/ - Acesso em: 29/07/18) 
 

4.3 Cenário 

 Em Manchester, onde Ray mora, a cidade é bem cinza, industrial e 

bastante poluída. É possível ver trens e zepelins em Manchester, e o começo de 

muita destruição causada pela Ohara. Já em Londres, que é onde ocorre a exposição 

das invenções da fundação Ohara, o local é mais “nobre”. A maior parte das cenas 

de ação do filme, que envolvem bastante vapor, máquinas malucas, e bastante 

destruição, ocorre nesse lugar. As imagens abaixo mostram essa similaridade do 

cenário  industrial real (esquerda) com a do animê (direita). 

      
Figuras 10 e 11: Inglaterra no século XIX em comparação ao cenário do animê Steamboy (Fonte: 
https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/8427967/download_%282%29.jpg?147850

6661 e print realizado pela autora a partir do site https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/ - 

Acesso em: 29/07/18) 

 

4.4 Indumentária 

 Considerando as vestimentas, a roupa de Scarlett é tipicamente vitoriana 

tendo em vista o uso constante de babados. A foto a seguir mostra as similaridades 

entre a roupa de uma típica mulher do século XIX, com a vestimenta de Scarlett. 

Nessa época, era comum o uso de cores vibrantes nas roupas e o uso da crinolina, 

armação usada debaixo dos vestidos para dar volume. 

 

Ainda que o mundo steampunk seja cheio de violência e perigo, esse 
ambiente é contrabalanceado por uma estética romântica do século XIX, 
principalmente por meio do vestuário, no qual se combina o romantismo das 
rendas e babados com a elegância dos trajes masculinos e os armamentos 
estilizados (HERSCHMANN, 2013, p. 214) 
 
 

https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/
https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/8427967/download_%282%29.jpg?1478506661
https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/8427967/download_%282%29.jpg?1478506661
https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/
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Figuras 12 e 13: Scarlett e sua vestimenta semelhante à vestimenta vitoriana 
(Fonte: https://img7-us.anidb.net/pics/anime/40675.jpg e http://4.bp.blogspot.com/-

mSWPUzvCF1Q/VX8Sbq6Z0tI/AAAAAAAAJ3M/b6pqWQrGhWo/s1600/bloomer-eravitoriana1.jpg - Acesso em: 
29/07/18) 

 

 Em relação às armas e armaduras, podemos ver que elas possuem bastante 

presença no filme. Começando com Edward Steam. Antes da fábrica explodir, ele 

aparentava ser uma pessoa normal, seu rosto não tinha nenhum tipo de mancha ou 

cicatriz. Depois do acidente a sua aparência física muda completamente e assim 

como mostra o filme, Edward se torna em uma pessoa totalmente diferente e voltada 

para a ciência. É como se as partes mecânicas o tivessem transformado em uma nova 

pessoa e sua mudança física só reforçasse a sua mudança interior.  

              
Figuras 14 e 15: Edward Steam antes e após o acidente (Fonte: print realizado pela autora a partir do 
site https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/ e http://www.herogohome.com/wp-
content/uploads/2011/08/SteamboyEddie.jpg - Acesso em: 30/07/18) 

 

 A Steamball é outro elemento essencial para a narrativa, pois toda história 

se move a partir dela. O projeto dos senhores Steam no começo do filme era 

comprimir vapor em uma densidade elevada e comprimi-la em um metal circular, 

conhecido como Steamball. As Steamballs são bolas de vapor que liberam uma grande 

https://img7-us.anidb.net/pics/anime/40675.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-mSWPUzvCF1Q/VX8Sbq6Z0tI/AAAAAAAAJ3M/b6pqWQrGhWo/s1600/bloomer-eravitoriana1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-mSWPUzvCF1Q/VX8Sbq6Z0tI/AAAAAAAAJ3M/b6pqWQrGhWo/s1600/bloomer-eravitoriana1.jpg
https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/
http://www.herogohome.com/wp-content/uploads/2011/08/SteamboyEddie.jpg
http://www.herogohome.com/wp-content/uploads/2011/08/SteamboyEddie.jpg
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quantidade e vapor em uma altíssima pressão. O seu formato é semelhante a uma 

bola de boliche, e ao vapor ser lançado para fora, congela tudo o que atinge.  

                       
Figura 16: Steamball sendo produzida no Alaska (Fonte: Print realizado pela autora a partir do site 
https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/ - Acesso em: 30/07/18) 

 

4.5 Trilha Sonora 

 Em relação às trilhas sonoras, analisaremos duas: Full Force, de John 

Powell e Ray’s Theme, de Steve Jablonsky. John Powell é um compositor de música 

para filmes e fez músicas para alguns muito conhecidos como Shrek (2001), Kung Fu 

Panda (2008) e Como Treinar o seu Dragão (2010). Em relação à trilha, Full Force, 

do filme Steamboy, o músico usou bastante sons de metal. Um som que transmite 

um eco metalizado. Essa foi a base da música e ao longo da trilha são inseridos mais 

elementos como o som de sino, coral, instrumentos musicais, e quando se chega no 

clímax, é possível ouvir um som de explosão. Já Steve Jablonsky, também é um 

compositor de música para filmes e fez músicas para Transformers (2007), 

Tartarugas Ninjas (2016), entre outros. A maioria das trilhas dele são para filmes de 

ação. Na música Ray’s Theme, de Steamboy, é possível identificar o som do ritmo 

acelerado e estável do trem durante seu percurso, que é realizado com o piano. Já 

o som do vapor liberado do trem é realizado por um instrumento de sopro que é 

bastante semelhante ao som do vapor. 

 

 

5. Violet Evergarden e Steamboy nas práticas de consumo e midiática 

 É interessante perceber o quanto que a mídia influencia a nossa cultura e 

o nosso consumo. Pela plataforma Youtube, analisamos o vídeo realizado pelo canal 

“Kleiner Pixel”, uma jovem que realiza tutoriais de maquiagem de personagens 

femininos de animês. Através de muita técnica, a jovem se transforma não somente 

https://www.megahfilmeshd.net/filme/steamboy/
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na Violet, mas também em várias outras personagens de animê. Todas as 

maquiagens, roupas, perucas, lentes de contato estão disponíveis em links na 

descrição do vídeo. Além disso, Kleiner possui uma loja online onde vende as fotos 

de seus cosplays chamados de Cosplay Print.  

     
Figura 17: Tutorial de maquiagem de Violett Evergarden (Fonte: Print realizado pela autora a partir 
do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ArUvDhI70DA - Acesso em:02/08/18) 

 

 A postagem de vídeos nas plataformas digitais contribui para a propagação 

da prática cosplay. O ato de imitar o personagem, se maquiar igual ao personagem 

e ser publicado em redes midiáticas facilita o acesso para esse tipo de conteúdo e 

influencia as pessoas a praticarem o cosplay ou a comprarem produtos relacionados.  

 Já com o Steamboy, não foi possível identificar um vídeo de cosplay 

relevante, e pelo fato de possuir uma história superficial e confusa, pode-se observar 

que não engajou muito com o público. Porém, o que o Steamboy supera no animê 

Violet Evergarden é a sua produção cinematográfica e as suas grandes máquinas 

mirabolantes steampunks. Em um dos vídeos da trilha sonora de Steamboy, um fã 

realizou o seguinte comentário: 

 

Isso me traz de volta à infância. Eu me lembro de ter visto esse filme 
estranho em uma prateleira de um Blockbuster, havia algo sobre o vapor 
ondulando no fundo que eu achei atraente e por um momento de desejo eu 
implorei para minha mãe me deixar alugar. Lembro-me de assisti-lo pela 
primeira vez e fiquei impressionado com a quantidade de imaginação 
fantástica que entrou no ascético do design. Foi a primeira exposição que 
tive ao anime e deixou uma impressão eterna em mim. Eu até hoje tenho 
sonhos que envolvem engenhocas impossíveis que funcionam com vapor e 
carvão, e é em parte a razão pela qual escolhi me tornar um engenheiro. Eu 
tenho muito a agradecer por este filme, isso afetou minha vida de uma forma 
tão profunda e quando ouço essa melodia, tudo que posso fazer é sorrir. 
Obrigado por postar isso. (usuário BG213121 da plataforma Youtube, 2014; 
Tradução livre da autora) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ArUvDhI70DA
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 Conforme o exemplo acima, podemos perceber o quão importante o filme 

foi, e o quanto que este filme marcou a memória deste homem. De acordo com 

Monica Nunes (2017) citando Izquierdo10, “gravamos melhor, e temos muito menos 

tendência a esquecer, as memórias de alto conteúdo emocional” (IZQUIERDO, 2004, 

p. 36-37, apud NUNES, 2017). Foi por meio da estética a vapor e metalizada da capa 

que se acendeu um interesse no fã, e além disso, graças ao Steamboy, ele foi capaz 

de criar um primeiro contato com o gênero steampunk e o traço animê, e também a 

criar um vínculo muito forte com um filme, que teve influência até na decisão de 

sua carreira. 

 

Considerações finais 

 Após compreender o que é o animê, o que é o steampunk separadamente, 

podemos dizer que com a sua junção existe uma relação de ganho mútuo tanto para 

o lado Steampunk quanto para o lado do animê. É possível conquistar as pessoas que 

conhecem só animê, só o steampunk ou até alguém que não conheça nenhum desses 

dois, como no exemplo acima. No caso de Violet, a estética steampunk, por mais 

que não tenha tanta presença assim como no Steamboy, tornou o animê mais único 

e deu um “brilho” a mais no desenho, sendo aprovada pelas pessoas com sua incrível 

narrativa. Já o Steamboy, por mais que não tenha tido muito sucesso com a sua 

história, a estética steampunk chamou a atenção de muitos por conta de suas 

máquinas explosivas movidas a vapor. O animê steampunk é uma junção de culturas. 

A estética Ocidental e os traços e narrativas ao estilo japonês fazem com que essa 

junção muitas vezes quebre com os padrões estabelecidos de um desenho japonês, 

pois os vapores e máquinas mirabolantes permitem o animê fantasiar sobre um 

gênero totalmente retrofuturista, um gênero que os otakus podem não conhecer. Por 

meio das categorias selecionadas, foi possível identificar elementos steampunks no 

cenário, enredo, trilha sonora, indumentária e no contexto histórico. Esses dois 

textos culturais geram um processo explosivo, pois como toda a análise dos animês 

steampunks mostra, os elementos próprios do steampunk e os elementos do animês, 

de forma combinada, mostram um novo tipo de texto cultural, que está aberto a 

                                         
10 IZQUIERDO, iván. A arte de esquecer: cérebro, memória e esquecimento. Rio de Janeiro: Viera & 
Lent, 2004 
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ressignificações em relação ao consumo e à mídia como nos exemplos mostrados 

anteriormente.  
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