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O que a terra proíbe o céu agradece: um estudo da prática dos baloeiros 
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Resumo:  

O artigo aborda a ação dos baloeiros na região metropolitana de São Paulo. Descreve como 

esses personagens constroem suas relações sociais e simbólicas num contexto em que de 

um lado recuperam a ideia de tradição e arte para justificarem a sua ação e, por outro, estão 

colocados na ilegalidade. A partir de um ponto de vista etnográfico, analisa como a atividade 

de construir, soltar e resgatar balões é articuladora de relações simbólicas e de práticas 

culturais nesses grupos. 
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Abstract:  

This article adresses the "baloeiros" action in the metropolitan area of São Paulo. Discusses 

how the characters build up their social and symbolic relations in a context in which this 

agents retrieve the idea of tradition and art in order to justify their action, and also take part in 

the illegality. From an ethnographic point of view analyzes how the active of manufacturing, 

release and rescue ballons is articulator of symbolic relations and cultural practices in these 

groups.  

 

Keywords: Baloeiros, popular culture, crime, sociability. 

 

Apresentação  

“Sou policial civil há vinte e cinco anos e já solto balão há trinta e dois anos”. Escutei 

esta frase em uma de minhas entrevistas realizadas em 2015, durante meu trabalho de 

campo. O comentário foi proferido por Gilberto 2, um dos pioneiros do gigantismo 3 no estado 

de São Paulo e fundador da turma Papel Mágico 4, criada em 1982 e que existe até hoje. 

                                                           
1 Mestre em Ciências Sociais do Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e 
integrante do Visurb – Grupo de pesquisas urbanas e visuais. Email: euerikapaula@yahoo.com.br  
2 Alguns nomes de baloeiros citados ao longo do texto são fictícios com o propósito de preservar a identidade 
dos indivíduos. Em certos casos isso não acontece devido ao fato de alguns baloeiros pedirem a utilização de 
seus nomes verdadeiros.   
3  Confecção de balões grandes e de modelos diversos. 
4 Assim como nos nomes dos interlocutores desta pesquisa, também utilizo nomes fictícios para turmas de 
baloeiros.  
 
** Revisão Técnica: Diogo Corrêa. 
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Nessa mesma conversa, ele contou que seus colegas de trabalho sabem que ele é baloeiro 

e o respeita, o que não significa que ele não sofra abordagens devido à sua ação ilegal. 

Conheci Gilberto em um bar na zona norte de São Paulo (que em todas as quintas-

feiras se transforma em ponto de encontro dos baloeiros). Rapaz comunicativo e expressivo, 

ele dividia a sua atenção entre a nossa conversa e a mesa coberta com DVDs de filmagens 

de balão que vendia. Além das abordagens policiais em sua casa por motivo de denúncia, 

Gilberto também relata que, apesar de não gostar muito de resgate 5, já participou dessa 

ação com o carro da polícia, o que assustava os outros baloeiros presentes no local da 

queda do balão. No momento desta prática, são realizados sorteios entre os primeiros para 

decidir quem fica com o balão. Ele critica a desordem na maneira como seria realizadas 

essas escolhas, apesar de narrar certa vez em que chegou tarde ao local da queda e, no 

entanto, conseguiu participar do sorteio e ganhar. Nesse momento, ele se defende alegando 

que foi justo ganhar aquele balão, pois ao chegar ao local os policiais já pegaram o artefato 

e estavam prestes a queimá-lo. Gilberto interveio e pediu para não incendiá-lo, confessando 

ser da polícia civil, mas que gostava de balão. O policial considerou o apelo e liberou o 

sorteio, do qual ele foi o vencedor. 

A narrativa dessa situação, além de demonstrar algumas regras e valores, indica o 

caminho para o entendimento desse mundo, que é a construção de uma controvérsia na 

defesa do balão como uma arte que faz parte da cultura popular e ao mesmo tempo um 

crime que põe em risco a vida de pessoas. 

A produção desse artigo foi baseada em minhas experiências etnográficas realizadas 

entre os anos de 2013 a 2015 junto a grupos de baloeiros, intitulados turmas, na cidade de 

São Paulo, que resultou em minha dissertação de mestrado: “Festa no céu, conflito na terra: 

um estudo das práticas de turmas de baloeiros na cidade de São Paulo.” Durante esse 

período, frequentei pontos de encontro, festas, solturas, votações em câmeras municipais, 

momentos de convivência e engajamento do qual participam esses personagens, 

observando assim as relações que eram estabelecidas entorno do balão.  A minha 

inserção no campo não foi fácil; o acesso a informações e o contato com os baloeiros foram 

dificultados por conta da questão da ilegalidade, o que deixava esses agentes inseguros em 

falar comigo. Tal condição fazia com que os baloeiros se preocupassem em testar a 

veracidade e objetivo das nossas conversas e das entrevistas que fazia. Apesar de a 

                                                           
5 Atividade de capturar um balão que foi solto. 
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situação ser delicada, consegui, pouco a pouco, construir uma relação de confiança e ao 

final das entrevistas muitos se prontificavam a me ajudar, oferecendo materiais de seus 

acervos particulares como reportagens antigas publicadas em jornais, filmagens e álbuns de 

figurinhas. 

Estabeleci contato com baloeiros de diversas faixas etárias, em sua maioria homens 

com idades entre 25 e 70 anos, sendo que os com idade acima de 50 anos são 

considerados como ídolos, e tornam-se referências a serem seguidas. 

O que descrevo, portanto, é a ação de um grupo, que mesmo colocado na ilegalidade, 

age de maneira significativa na região metropolitana de São Paulo. 

 

A controvérsia  

Em material produzido por baloeiros, há uma tentativa de se contrapor à legislação 

que proíbe a prática desses indivíduos e demonstrar a sua importância histórica. Desse 

modo, o material denominado “Cartilha do balão”, conta que em torno do século XII os 

balões eram soltos na China como símbolo de reverência aos mortos ou para homenagear 

os imperadores. Posteriormente, foi introduzido na Itália pela família do famoso mercador 

Marco Polo, que em uma viagem à China havia conhecido o balão e, a partir daí, aos 

poucos, foi se inserindo nos países europeus.6 No Brasil, essa prática trazida pelos 

colonizadores portugueses, foi incorporada ao cotidiano no século XVI e se firmou na 

tradição das festas juninas. 

A princípio, essas festas eram realizadas pelas famílias mais tradicionais de áreas 

rurais, sua preparação demorava meses e contava com a colaboração de muitas pessoas. 

Atualmente, brincadeiras como “pau-de-sebo”, “casamento caipira”, e até mesmo o próprio 

balão foram excluídas dessas festas, que hoje, em cidades como Rio de Janeiro e São 

Paulo, estão restritas, quase que exclusivamente, aos colégios e igrejas. Para Sandra 

Carneiro (1986), uma das pioneiras no estudo sobre a prática, a explicação para essas 

mudanças está no crescimento urbano, que impede a permanência de aspectos 

considerados incompatíveis com a vida moderna urbana, como: acender fogueiras, soltar 

fogos e balões, que podem aumentar o número de acidentes. 

Com as mudanças desses festejos juninos, o balão, que era um dos elementos destas 

festas, adquiriu novos significados. E com as transformações relacionadas à urbanização 

                                                           
6  PINTO, Humberto. “Cartilha do Balão: Balão a arte do Povo”. Disponível em 
http://www.planetabalao.com/cartilha/cartilha.htm. Acesso em 10/03/2016.  
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das grandes cidades, ele se transformou em uma prática de lazer e de entretenimento. O 

que antigamente eram artefatos simples, confeccionados em casa, ou muitas vezes 

comprados prontos, na atualidade, são objetos de construção muito complexa: seu tamanho 

pode chegar a mais de 100 metros, com formatos e decorações bastante elaborados. 

Assim, o que antes podia ser feito individualmente passou a ser um trabalho que exige uma 

equipe. A atividade estendeu-se a diversos grupos como família, amigos e vizinhos dando 

surgimento a um determinado tipo de associação, as chamadas turmas, formadas por 

indivíduos interessados em confeccionar e soltar balões. Este fato abre espaço para 

considerarmos essa prática como parte da vida cotidiana das pessoas, e não mais como 

prática extra cotidiana ligada a festa, sendo um momento descontraído da rotina semanal 

dos seus praticantes. 

O fato de o balão ter sido por muito tempo associado às festas juninas em nosso país 

faz com que a maioria dos baloeiros considere esse artefato como uma prática cultural 

atrelada a cultura popular; logo, várias são as discussões em torno da definição deste 

conceito. A cultura popular pode ser pressuposta como algo substantivo e imutável no 

tempo, a despeito das mudanças que ocorrem na sociedade, ou o processo de 

transformação sofrido por ela seria uma caminhada para um “desaparecimento”. No entanto, 

como sugere Antonio Augusto Arantes (2006), a cultura é um processo dinâmico suscetível 

a transformações. Seria possível preservar alguns aspectos e características, mas não é 

possível evitar a mudança de significado que ocorre no momento em que altera o contexto 

em que os eventos culturais são produzidos. Segundo o autor, embora haja uma 

preocupação com a “tradição” e o “passado”, é impossível não agregar novos significados e 

conotações ao que é reconstituído; isso é impossível porque a própria reconstituição é parte 

da história da cultura e da arte. Para Arantes, qualquer modalidade de arte aparece como 

algo que possibilita identificar em uma sociedade aspectos de sua organização; esse seria 

para o autor o sentido mais profundo da dita “cultura popular”. 

Segundo Clifford Geertz (1989), é por intermédio dos amontoados de símbolos 

significativos que o homem encontra sentido nos acontecimentos através dos quais ele vive. 

Para o autor, o sistema simbólico apresenta uma lógica no interior da própria estrutura 

social. A cultura aparece como um tecido de significados, cujos termos os seres humanos 

usam para interpretar sua experiência e orientar sua ação, sendo a estrutura social a forma 

que a ação assume, a rede de relações sociais que realmente existe; portanto, seria 

importante descobrir quais os significados construídos nessas relações. Geertz, ao estudar 
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a briga de galos em Bali, nos mostra que, embora fosse ilegal, essa prática desempenhava 

um papel importante na vida dos balineses, pois estava inserida em um sistema de 

significados, revelando a importância dessa briga para a sociedade balinesa. 

Assim como na briga de galos descrita acima, a prática também ilegal dos baloeiros 

suscita igualmente emoções como a alegria da vitória, a tristeza da derrota, o desafio, o 

orgulho e a realização pessoal, que são carregados de significados para esses 

personagens. O balão aparece, assim como aponta Geertz, como algo que cria uma 

estrutura simbólica de ordenação do comportamento interpessoal, pois esse artefato 

organiza seres humanos que compartilham os significados construídos nas relações que 

surgem em torno dessa prática. 

O que se observa é que em torno da prática do balão existe um mundo todo ordenado 

repleto de significado e com valores próprios. Com base nessa ordenação simbólica, os 

baloeiros passam a considerar o balão como uma prática cultural, e procuram na “tradição” 

a justificativa para essa argumentação. 

Eric Hobsbawm e Terence Ranger (1984) nos levam a refletir que às vezes tradições 

que parecem antigas são bastante recentes, quando não inventadas. Os autores definem 

como tradições inventadas um conjunto de práticas e regras, de natureza ritual ou simbólica, 

que se estabelecem através da repetição, o que automaticamente implica uma continuidade 

em relação ao passado, um passado histórico apropriado. Elas são reações a situações 

novas que, ou assumem a forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu 

próprio passado através da repetição. A invenção de uma tradição ocorre de forma mais 

frequente quando uma transformação rápida da sociedade debilita ou destrói padrões 

sociais para quais velhas tradições foram feitas, produzindo novos padrões com os quais 

essas tradições são incompatíveis, quando as velhas tradições demonstram ter perdido 

grande parte da capacidade de adaptação e de flexibilidade. Assim, toda tradição inventada 

utilizaria a história como legitimidade das ações, como estabelecimento de coesão grupal e 

muitas vezes se torna o próprio símbolo do conflito. 

Considerando o argumento destes autores, observa-se que os baloeiros recuperam 

um passado histórico apropriando-se de elementos que fazem sentido para a tradição que 

querem construir. É nesse sentido que a trajetória do artefato balão desde século XII na 

China até chegar ao Brasil, onde é considerado como pertencente a um festejo popular, se 

configura como uma narrativa que inventa a tradição do balão como uma prática da cultura 

popular brasileira, no qual o balão se modifica e reaparece com significados imprevistos. 
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Essa invenção surge certamente como consequência da rápida mudança de significado que 

este artefato sofreu e com a sua classificação como ilegal, o que faz com que esses agentes 

recuperem e articulam elementos da história como uma maneira de legitimar as suas ações.  

Essas considerações se aproximam da análise que Manuela Carneiro da Cunha 

(2009) desenvolve em seu trabalho “Cultura com Aspas”. Ela nos aponta que, num período 

mais recente, foram os antropólogos os responsáveis por prover a ideia de cultura, mas com 

o passar do tempo essa ideia assumiu o novo papel de argumento político e se transformou 

na “arma dos fracos” (2009:312). Carneiro da Cunha relembra que a concepção 

antropológica de cultura surgiu na Alemanha setecentista e que a princípio se relacionava 

com alguma qualidade original, espírito ou essência que aglutinariam as pessoas em nações 

e ao mesmo tempo as separariam, sendo que essa originalidade surge das diferentes visões 

de mundo de diferentes povos.  

Segundo a autora, é importante que se compreenda o uso local que se faz da 

categoria de cultura para ressaltar essa importância em diferenciar o que os antropólogos 

chamam de cultura do que os nativos chamam de cultura. Assim a autora propõe a 

diferenciação de cultura do que ela chama de cultura com aspas. Enquanto cultura é 

passível de acumulação e empréstimo, sendo aquela rede invisível a qual estamos 

suspensos, a “cultura” (com aspas) seria definida em relação à etnicidade e em relação ao 

seu uso como instrumento de defesa da propriedade intelectual, como arma para afirmar 

uma identidade, dignidade e poder diante dos Estados nacionais ou internacionais 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2009: 373). 

Nesse contexto, operar essa diferenciação foi extremamente relevante para 

compreensão do uso local do conceito de cultura operado pelos baloeiros. Diferente do que 

fazem os antropólogos que questionam a cultura como um conceito – um produto da própria 

pesquisa antropológica que reconhece a sua operacionalidade no mundo, mas o desconstrói 

para analisá-lo – os baloeiros usam a “cultura” com aspas no sentido de construir um 

argumento político e como uma forma de recurso para afirmação, diferenciação e 

identificação. Percebemos que o conceito de “cultura” como utilizado por esses nativos é 

essencializado e fortemente relacionado a processos de objetivação específicos, por 

exemplo, a construção da defesa da prática em contraposição à legislação e a construção 

de uma identidade apoiada nessa “tradição cultural”. No entanto, não objetivamos “comprar” 

esse discurso nativo, mas analisar como esses agentes constroem seus argumentos e 
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operacionalizam o conceito, ou seja, como Carneiro da Cunha nos estimula a pensar da 

seguinte forma: não se trata de falar como baloeiro, mas antes de falar com os baloeiros.   

Conforme as informações obtidas no trabalho de campo que realizei com baloeiros 

mais antigos nessa prática, foi a partir dos anos de 1950 que começaram a formação das 

primeiras turmas e a criação de balões mais elaborados. A cidade do Rio de Janeiro é 

considerada a pioneira no desenvolvimento da prática do balão. Em São Paulo, a 

intensificação dessa ação, inclusive a dinâmica de organização e formação das turmas, 

surgiu no início da década de 1980, com o que eles chamam de gigantismo, que é a 

confecção de balões mais elaborados e de grande dimensão.  

Entretanto, com a intensificação da prática houve também um crescimento significativo 

no número de tragédias associadas à queda de balão 7, o que ocasionou um grande debate 

público e a criação, em 1998, do Artigo 42 da Lei 9.605 de crimes ambientais, que passou a 

considerar o ato de fabricar, vender, transportar ou soltar balões como ilegal devido à 

possibilidade de provocar incêndios em florestas, demais formas de vegetação, em áreas 

urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. 

Apesar da proibição, os grupos de baloeiros parecem crescer cada vez mais, haja 

vista as milhares de páginas na internet criadas como um espaço de divulgação das turmas, 

e nelas são postadas fotos de balões que foram confeccionados ou recuperados por eles. 

Segundo o SNEA (Sindicato das Empresas Aéreas), as turmas de baloeiros soltam no 

Brasil, em média, 100 mil balões por ano. Existe cerca de mil grupos na Grande SP e outros 

mil no Rio de Janeiro, cada um com aproximadamente 25 integrantes. As duas cidades são 

responsáveis por 60% do total de balões soltos por esses grupos 8. 

Uma forma de rearticulação da prática em resposta ao Artigo 42 da Lei 9.605, criada 

em fevereiro de 1998, foi a rápida criação da SAB (Sociedade Amiga do Balão) em maio do 

mesmo ano, que surgiu, como eles alegam, “com o propósito de lutar pela arte, pelo folclore 

e pela cultura do povo brasileiro e, em particular, pela descriminalização e regulamentação 

do balão” (PINTO, 2012). 

Esses baloeiros se defendem das acusações alegando que o perfil de quem solta 

balão é diferente do perfil de um criminoso. Quem faz balão é geralmente “estudante, 

trabalhador, pai de família”, ou seja, eles se consideram pessoas idôneas, que querem 

                                                           
7 Informações obtidas em http://www.bombeirosemergencia.com.br/soltarbalao.html. Acesso em 10/03/2016.
  
8 Informação obtida em http://zonaderisco.blogspot.com.br/2013/06/com-aproximidade-do-inverno-e-das.html. 
Acesso em 10/03/2016.  
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manter uma tradição, e que não possuem vínculos com o perfil de um criminoso típico, 

aqueles que são considerados indivíduos perigosos ou insensíveis. Para eles, o balão é 

uma prática cultural, uma forma de entretenimento que se baseia em valores sociais, tais 

como trabalho, confraternização e solidariedade. 

Neste cenário, alguns baloeiros aderiram a uma medida que possibilita uma saída 

dessa categoria indesejável: a soltura do balão sem fogo. Esta iniciativa permite que eles 

pratiquem o balão dentro do que a lei permite, uma vez que se proíbe, por lei, apenas a 

soltura de balões que possam causar incêndios. Com essa medida, hoje são realizados 

festivais dos chamados balões ecológicos que reúnem centenas de turmas de várias regiões 

do país. Não obstante, os balões ecológicos são considerados ilegais pelas autoridades por 

serem suscetíveis a acidentes aéreos. 

Esse contexto motivou a criação da ABB (Associação Brasileira de Baloeiros 

ecológicos). Formada em 2012 na zona leste de São Paulo, essa associação apresenta 

projetos e propostas para a legalização do balão sem fogo, e esse objetivo já foi alcançado 

em algumas cidades como Poá, Ferraz de Vasconcelos, Carapicuíba, Santo André e 

Campinas.  

Segundo o presidente da associação, Johnny do Balão, essa proposta não deverá ser 

apresentada na prefeitura da cidade de São Paulo, devido ao intenso tráfego aéreo na 

região 9. Ademais, para evitar maiores conflitos e não perderem as suas poucas conquistas 

alcançadas, eles preferem manter em São Paulo apenas propostas de exposições desses 

Balões, como o evento que ocorreu no dia 25/01/2014 no parque do Ibirapuera reuniu cerca 

de seis mil visitantes (ver figura abaixo). 

                                                           
9 Informação obtida em conversa informal com o presidente da ABB durante a pesquisa de campo em 
02/11/2013. 
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Figura 1: Exposição de balões ecológicos realizada na praça da Paz no parque Ibirapuera, 

São Paulo, 25/01/2014.10 

 

Os baloeiros utilizam-se de táticas específicas e acabam por criar suas dinâmicas no 

cenário paulistano. Michel de Certeau (2009) define “tática” como uma ação calculada, na 

qual os indivíduos aproveitam as ocasiões e delas estocar benefícios, aumentar 

propriedades e prever saídas. Determinada pela ausência de poder, a “tática” é a “arte do 

fraco”, pois ela envolve a invenção de válvulas de escape e confrontação de uma situação 

onde os indivíduos se sentem oprimidos num espaço controlado por um poder dominante 

(2009:101). O sentimento de opressão e injustiça presente entre os baloeiros faz com que 

eles ajam e pensem em táticas que favorecem as suas ações, como a legalização do balão 

ecológico, sempre procurando sair da condição de criminosos que são rotulados.    

Essa mobilização da ABB em procurar por táticas que colaborem com a sua prática 

demonstra que o grupo percebe o seu campo de possibilidades e limites, e juntos procuram 

alcançar o fim almejado, como é característico de uma ação coletiva como proposta por 

Alberto Melucci (2001). Para este autor, a ação coletiva pode ser pensada como uma 

orientação finalizada que se constrói através das relações sociais, dentro de um campo de 

possibilidades e de limites que os atores percebem. Os indivíduos constroem as suas ações 

por meio de investimentos organizados, definem em termos cognitivos o campo de 

possibilidades e limites que percebem, e juntos procuram alcançar o fim almejado. 

                                                           
10 Foto extraída do site http://noticias.bol.uol.com.br/fotos/imagens-do-dia/2014/01/25/imagens-do-dia---25-de-
janeiro-de-2014.htm#fotoNav=13. Acesso em 10/03/2016. 
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Melucci (2001) considera a identidade coletiva como um ideal compartilhado que 

propicia uma interação constante entre o sujeito e o grupo no qual se está inserido. No caso 

dos baloeiros, o que se tem como objetivo é a tentativa de ruptura com uma forma de 

pensamento que os classificam como delinquentes e com uma lei que o criminalizam. O que 

se percebe é que quando os baloeiros se agrupam não são apenas para lutar por metas 

como o fim do Artigo 42 da Lei 9.605, ou a legalização do balão ecológico, como também 

reivindicam um reconhecimento social que os tirem da situação de outsiders. 

Entre os baloeiros, o sentimento de revolta criado, ao serem considerados 

delinquentes, é muito intenso. Observando algumas páginas na internet, redes sociais e 

conversas informais durante a pesquisa de campo, pude verificar que eles classificam a 

mídia como sensacionalista. O grupo se considera injustiçado pelo fato de ser tratado como 

delinquente por produzir o que considera uma produção artística como a frase que 

influenciou o título desse artigo “Balão é crime, roubar é arte. O que a terra proíbe, o céu 

agradece”, utilizada por eles em camisetas ou em depoimentos:  

O engraçado é que tem um monte de gente que faz coisas erradas e 
proibidas por lei como beber e dirigir, mas que não são consideradas como 
marginais, agora nós, que fazemos uma coisa bonita, somos considerados 
como criminosos e vagabundos. Isso é uma falta de respeito com a gente 
que só quer demonstrar a nossa arte 11.   

Essa análise possibilita que consideremos a ação dos baloeiros como uma forma de 

movimento, sistemas de ação que operam num campo sistêmico de possibilidades e limites, 

reivindicando não apenas a igualdade de direitos, mas também o direito de ser diferente 

(MELLUCI, 1989). O que se observa é que esses baloeiros procuram sair da situação de 

identificação de delinquentes e criminosos que eles se encontram para ser reconhecidos 

como artistas. 

Por um lado, temos o crescimento da ação dos baloeiros apoiados no argumento da 

prática como arte e tradição da cultura popular, por outro, temos o crescimento do combate 

oficial à prática e sua ilegalidade apoiada no argumento dos danos materiais e ambientais 

que a atividade provoca.  

Apresentado esse contexto, é possível verificar que o balão se transformou em uma 

atividade com significados, linguagem e formas de sociabilidades específicas. Apesar da 

atividade dos baloeiros ser ilegal, sujeita a multas, prisões e envolver um debate público em 

torno da questão ambiental, esses agentes não se deixam influenciar pelas frequentes 

                                                           
11 Palavras de Lucas integrante de uma turma da zona oeste de São Paulo em uma entrevista informal 
(12/2011). 
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acusações feitas a sua prática, ao contrário, procuram legitimá-la em nome da “cultura 

popular” e de toda sociabilidade e valores envolvidos nesse mundo do balão. 

Essa atual situação dos baloeiros pode ser comparada a da farra do boi catarinense, 

que até metade da década de 1980 era tratada como uma prática da cultura popular 

brasileira, e após esse período foi considerada ilegal e classificada como crueldade e 

tortura, suscitando o questionamento de que seria cultura ou violência. Ora, como pode ser 

cultura uma tradição popular que se baseia na violência? (LACERDA) 12. A farra do boi 

catarinense, assim como o balão, são exemplos de ações carregadas de significados 

relacionados à tradição popular para determinado grupo de agentes, mas que se 

transformaram num problema de segurança pública e vivem num embate para alçarem a 

sua legitimidade como cultura popular. No caso dos balões, a controvérsia diz respeito à 

contraposição entre a tradição cultural dos balões, reivindicada pelos baloeiros, e o perigo 

que esses possam causar incêndios e mesmo tragédias, como relatadas em algumas 

matérias jornalísticas. 

Em junho de 2015, o Jornal da Band apresentou numa série de reportagens especiais 

exibidas durante uma semana que levava o título de “Balões: risco no ar” 13. O propósito 

dessa série era alertar para o número de acidentes e incêndios causados por balões 

principalmente durante a festa junina, época que corresponde a um aumento de 30% destas 

ocorrências. A reportagem também apontava cada etapa dessa prática “criminosa” como 

incitadora de uma tragédia. 

A série trazia a exibição de cenas de incêndios de grandes proporções, conversa entre 

pilotos de aeronaves onde comentavam a proximidade do artefato e choques e explosões 

elétricas que ocorrem quando o balão encosta-se a fios de alta tensão. Ademais, foram 

exibidas também imagens produzidas pelos próprios baloeiros durante o resgate em que 

mostravam direção perigosa, cenas de brigas e tumultos que ocorrem na disputa do resgate. 

Havia ainda relatos de pessoas que se assustaram com o incêndio e a multidão em 

momentos em que o balão caía próximo de onde estavam ou até mesmo dentro de suas 

residências. Ao longo da reportagem, policiais, bombeiros e um psicólogo comentaram 

essas ações e classificaram os baloeiros como pessoas “inconsequentes” que não 

conseguem respeitar as leis e nem entender o efeito desta atitude. 

                                                           
12 Sem data de publicação. Acesso em 15/05/2014. 
13 Disponível em: http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/23/15516046-numero-de-
acidentes-com-baloes-aumenta-em-30-em-epoca-de-festa-junina.html Acesso em: 10/03/2016. 
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Percebe-se que a controvérsia também é construída na forma como esses agentes 

são classificados. Enquanto são vistos pelos seus pares e admiradores como artistas, outras 

parcelas da sociedade os qualificam como delinquentes, outsiders. 

Essas controvérsias na qual a prática do balão ou é uma arte que pertence à cultura 

popular realizada por artistas, ou consiste numa prática sob a proibição legal efetuada por 

marginais, não nos apareceu como uma questão a ser resolvida, mas foi o caminho para se 

estudar e compreender a organização desses atores, pois, como nos aponta Bruno Latour 

(2012), não devemos interromper o fluxo das controvérsias, uma vez que a tarefa de definir 

o social cabe aos próprios autores e não ao analista. Com efeito, o melhor caminho para 

compreensão seria rastrear conexões entre as próprias controvérsias e não tentar decidir 

como resolvê-las. As controvérsias não são aborrecimentos ou obstáculos a serem evitados, 

mas sim o que permite que o social se estabeleça; o que contribui para a construção das 

ciências sociais. Assim que a controvérsia foi suscitada em minha pesquisa, como um 

caminho possível para entender a organização e os valores presentes no mundo do balão. 

 

A sociabilidade no mundo do balão 

A ampla rede de sociabilidade e reconhecimento é para os baloeiros um elemento 

fundamental em suas vidas. Em sua maioria eles são homens, com idades que variam 

desde crianças até pessoas idosas, como citado anteriormente, isso porque o 

conhecimento do balão é algo transmitido através das relações familiares e de vizinhança, 

ou seja, é o pai, o avô, a avó (como ouvi em uma entrevista) e colegas de rua que 

introduzem seus filhos, netos e vizinhos nessa prática, formando ciclos de relações 

baseadas em valores e significados específicos desse mundo, como compromisso, 

amizade e paixão.   

Os balões são produzidos, em quase todos os casos, por meio da organização de 

alguns indivíduos, as turmas. Isso porque o balão deixou de ser um artefato simples de se 

confeccionar e hoje assume grandes dimensões e complexidade, o que requer o 

envolvimento de um número maior de pessoas. É por meio da prática do balão que esses 

indivíduos circulam por diferentes espaços da cidade, o que faz com que esses atores 

criem não apenas laços, mas também espaços de sociabilidade. 

As organizações se formam a partir de relações estabelecidas por laços familiares ou 

de vizinhança. Em alguns casos, para que um indivíduo seja um membro da turma, ele 

precisa ser “apadrinhado” por algum participante interno que se responsabilize por ensiná-lo 
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todos os valores e regras. Quando o baloeiro vem de outro grupo, isso não é preciso, pois o 

novo integrante já possui experiências e conhecimento dos valores exigidos nesse mundo 

do balão, além de possuir habilidade e técnica para a confecção.    

Assim como existem regras para serem aceitos, também existem regras para se 

manterem, caso contrário, a turma decide pela exclusão em casos de extrema gravidade. 

Por exemplo, quando um ou mais membros se sentem incomodados ou ofendidos com 

atitudes de algum baloeiro, há uma reunião onde se decide a permanência ou não do 

elemento.  

Entre os espaços de comunhão entre baloeiros estão dois bares na cidade de São 

Paulo, um localizado na zona leste no bairro de São Matheus, e outro na zona norte no 

Bairro da Freguesia do Ó. Foi neste último que focalizei minha pesquisa de campo no 

período citado anteriormente.  

Este empreendimento tornou-se ponto de encontro em 2013. O local pertence a um 

ex-baloeiro e fundador de uma turma importante da zona norte. Hoje ele diz não fazer mais 

balão, mas mantém um forte vínculo com baloeiros. Até então, o ponto de encontro mais 

popular era um bar em São Matheus, o que fez com que alguns baloeiros da região da 

Freguesia do Ó, com o propósito de reunir-se mais próximo de casa, conversaram com o 

dono do bar, de quem por sinal já eram amigos, com o intuito de criar um ponto de encontro 

em um dia específico da semana. Feito isso, começaram a divulgação em redes sociais. 

Baloeiros de toda região de São Paulo e de outros estados se reúnem todas as quintas-

feiras à noite nestes ambientes para contar histórias, trocar experiências e conversar sobre 

os balões que foram ou que serão soltos e os que estão sendo produzidos. Compartilham 

informações sobre o tempo e o clima, trocam fotos e vídeos, comentam as festas 

organizadas por baloeiros e a ação da polícia contra os colegas. Contudo, um dos principais 

propósitos no bar é fazer com que eles se sintam “em casa”, um ponto de encontro entre 

pares que dividem os mesmos valores. 

Assim, esses locais de encontro se transformam em espaços de sociabilidade, 

interação e de memória, esta que é construída por meio das várias histórias contadas a fim 

de dar sentido à vida desses indivíduos. Como os relatos que são resgatados na exibição de 

vídeos de balões nos telões dos bares, ou como a festa da turma da padaria que acontece 

todo ano no dia 15 de novembro e todos os baloeiros aguardam por essa data. Através da 

construção de uma memória coletiva dessa prática, eles reforçam o argumento de que o 

balão é arte e defendem essa prática cultural como algo pertencente à cultura. 
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Segundo Andréa Barbosa (2006), a memória está vinculada às relações que o 

indivíduo mantém com o contexto social em que está inserido. A autora nos aponta que 

lembrar é um movimento de construção, uma invenção das experiências vividas com 

imagens e ideias a partir das experiências e demandas do presente. Essa construção do 

que vivemos é feita a partir das experiências do indivíduo em seu mundo social. Ao explicar 

a sua relação com o balão, os baloeiros falam de sua infância e adolescência, com certa 

nostalgia de quando a prática não era proibida, como demonstrada na seguinte fala 

registrada em uma de minhas saídas de campo: “eu sou da época que soltava balão na 

pracinha e a polícia fazia a segurança. Por que hoje ela quer me prender?” 14. 

Esse depoimento representa a transição do balão de algo que antes era legalizado, 

valorizado coletivamente e que se transformava em um evento no qual eles podiam 

compartilhar sua arte para o atual contexto de ilegalidade. Este cenário atual de proibição 

contribuiu para a formação de vastas redes de sociabilidade. 

O processo que perpassa o mundo do balão envolve três momentos: fazer, soltar e 

resgatar, todos carregados de valores e significados. 

O momento inicial desse processo começa na bancada, onde ocorre a confecção: ela 

é o ponto de partida para compreendermos os valores e símbolos que permeiam essa 

prática. O processo de produção desse artefato pode envolver meses ou até anos 

dependendo do seu tamanho, do número e da disponibilidade dos integrantes da turma.  

Esse momento é de extrema importância, pois é o princípio da formação da dinâmica destes 

grupos. 

O trabalho de confecção do balão geralmente é iniciado à noite, período em que os 

integrantes regressam de suas atividades profissionais. A reunião se inicia com uma 

conversa acerca das sugestões de temas propostos para serem retratados no balão, como 

uma homenagem a familiares, filmes ou assuntos históricos. Neste processo são 

acentuados pontos como a originalidade do enredo, o impacto visual, tipo de decoração e o 

tamanho. Este último é o menos relevante dos aspectos, já que o que se valoriza mais entre 

os baloeiros é a beleza de um balão e não o seu tamanho (como foi o caso do balão de 105 

metros, solto em julho de 2014 que, apesar de ter sido o maior balão solto na história e se 

transformado num marco, não impactou os baloeiros por conta da falta de detalhes). 

Em algumas ocasiões em que um balão de alto custo é produzido ou quando o grupo 

quer acelerar a produção, os integrantes colaboram com uma renda a mais, além da 

                                                           
14 Fala de Marcos em Entrevista realizada em 11/09/2014 em São Paulo num bar no bairro da Freguesia do Ó.  
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mensalidade já existente. Neste caso, não há um valor estipulado, sendo que cada um 

colabora com quanto pode e a turma também conta com a ajuda de amigos próximos que 

não são membros. Normalmente, entrega-se o dinheiro a quem tem tempo disponível para 

comprar os materiais a serem utilizados. Portanto, essa função muda conforme a 

disponibilidade dos associados, sendo que todos se responsabilizam pela cobrança. 

São muitos os esforços para se conseguir arrecadar dinheiro para terminar um balão, 

como no caso narrado com humor por Douglas. Baloeiro há mais de trinta anos e fundador 

de uma das turmas mais antigas de São Paulo, conta que certa vez pediu para ser 

dispensado do emprego com o propósito de terminar o balão com dinheiro que iria receber 

da rescisão. Apesar do esforço, o plano não deu certo, pois Douglas foi assaltado assim que 

recebeu o dinheiro. 

Parte do material utilizado na confecção do balão pode ser comprada em papelarias 

comuns, como papel de seda e cola. Mas, no caso de materiais mais específicos como 

determinados tipos de papel, fio dental 15 e fogos, são comprados com pessoas indicadas 

por amigos, visto que são materiais raros no mercado. A venda dessas peças é anunciada 

frequentemente nas redes sociais.  

Outro tipo de objeto também negociado através destes contatos são os projetos, ou 

seja, desenhos criados a partir da escolha do tema e do formato, com medidas 

padronizadas dos papéis para dar forma a um balão ou a uma bandeira. O projeto de um 

balão é chamado de leque, devido à forma que a figura tem, a saber, um pedaço pequeno 

de papel com o desenho do balão contendo as medidas que o darão forma. O formato do 

projeto de uma bandeira (utensílio anexado abaixo do balão), por sua vez, assemelha-se a 

uma foto, e sua produção é mais simples.  

Na etapa seguinte, o trabalho de convecção do balão é dividido entre os integrantes. 

Normalmente, esse artefato é constituído por gomos que são secções de sua superfície. O 

número de gomos utilizados varia conforme o modelo do balão. Algumas das etapas 

repartidas entre os membros são: cortar papel, colar as folhas, produção da boca, da bucha, 

do Bico, da aranha, da antena e da gaiola. Após a divisão de funções, é hora de ir para a 

bancada. 

Este é o espaço em que se confecciona o balão, onde o projeto e o sonho do baloeiro 

ganham vida.  Semelhante a uma mesa gigante, seu tamanho pode ser variado dependendo 

do espaço que cada indivíduo possui disponível: três metros, quinze metros ou até trinta 

                                                           
15 Espécie de linha de nylon, semelhante à utilizada para higiene bucal.  
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metros, conforme depoimento registrado. Toda turma possui uma bancada central que seria 

a sede decorada com quadros, fotos, réplicas de balões e troféus. As organizações dessas 

sedes são essenciais, pois demarcam um lugar específico desse grupo que carregam e 

compartilham desejos e intentos que precisam ser mantidos em segredo. Nesses espaços, 

as pessoas se reconhecem e compartilham valores, visões de mundo e materializam os 

seus projetos coletivos.  

Após a confecção do balão, é chegado o ápice do processo: a soltura. Essa é a etapa 

de maior emoção para a turma, em que é possível verificar o resultado de planos, trabalho e 

muita dedicação em ver a realização de um sonho chegando a um fim almejado. 

A tensão é fortemente sentida na soltura. A atenção é dobrada para que o balão não 

queime por questões climáticas como o vento, ou por falta de cuidado no momento de infla-

lo ou de liberar a sua soltura. É necessário que cada um cumpra com a sua função de 

maneira responsável para que o processo seja bem sucedido, por isso é frequente o 

surgimento de conflitos em forma de cobrança da tarefa de cada um. E quando o balão 

finalmente ganha o céu, o que se escuta são gritos, aplausos, choros e a comemoração da 

realização de um trabalho (e um sonho) concluído.  

Além dessas preocupações, este é o momento em que os baloeiros se encontram 

mais expostos à abordagem policial – apesar de escolherem lugares afastados de espaços 

urbanos para a soltura, como chácaras e sítios –, uma vez que os baloeiros não estão mais 

entre as quatro paredes da bancada, mas sim mostrando a sua “arte” para a sociedade. É 

nessa situação que acontece o maior número de prisões. Na maioria das vezes, a polícia 

chega até o local da soltura através de denúncias. Vários são os casos de pessoas que 

foram presas nesse momento, sendo que a situação se agrava aos que são pegos 

manuseando o balão. 

Por conseguinte, os valores mais mobilizados no momento da soltura envolvem o 

comprometimento, a responsabilidade e realização, pois nessa ação conjunta, todos estão 

numa relação de interdependência e a falta de comprometimento não prejudica apenas uma 

pessoa, mas todo o coletivo. 

O mundo do balão é dotado de valores e lógicas próprias constituídas juntamente com 

o surgimento e aumento das turmas que constroem suas próprias regras, transformando-se 

na base para a interação desses sujeitos, onde além de afirmarem a identidade do grupo 

surgem amizades e conflitos. 
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Dentre todos os momentos que envolvem o processo do balão (fazer, soltar e 

resgatar), o mais polêmico é o regaste. Este consiste na captura, e levanta fortes debates 

até entre os próprios baloeiros. Para alguns, o processo desse mundo termina na soltura, 

enquanto para outros só é finalizado após a retomada, e ainda há casos em que o resgate é 

o inicio do processo. Assim como nas outras etapas, a retomada do balão também envolve 

habilidade e técnica, sendo que o conflito, a competição e a disputa assumem novas 

dimensões. 

Esse momento desperta o lado “sombrio” deste mundo. As pessoas não se reúnem 

mais para planejar, tentar concretizar um sonho, compartilhar alegrias, mas sim para ir ao 

“combate”, para a luta que visa o objetivo de conquistar ou recuperar um balão.  

Nos outros momentos, ao falarem do balão, os baloeiros o definem como amizade, 

sonho, solidariedade, união e responsabilidade. Retratam relações de sociabilidade que 

envolve atenção e comprometimento mútuo. Porém, o momento do resgate faz com que 

essa situação se altere, e o que eles ressaltam é a disputa, a lei do que vença o mais forte. 

A situação mais polêmica do resgate é quando o objeto cai em espaços urbanos, 

podendo ocasionar situações graves, como acidentes com cabos de alta tensão. Toda 

euforia, adrenalina e a rápida formação de uma multidão assustam as pessoas presentes no 

momento da queda. Essa situação também espanta pela atitude dos “caçadores” que 

dirigirem perigosamente, atrapalhando o trânsito e gerando tumulto. 

Luiz Henrique de Toledo (2008), ao fazer um recorte empírico da multidão a partir da 

ação das torcidas organizadas, destaca que é possível visualizar condutas e práticas sociais 

em uma cidade marcada intensamente pelas múltiplas e diversas formas de 

comportamento, de grupos, gostos e modos de vida; cidade esta que também expressa de 

maneira reiterada os conflitos sociais e as reivindicações políticas.  

Assim como a multidão que surge com as torcidas organizadas, a multidão que se 

forma no momento do resgate apresenta um fenômeno fortemente marcado pela 

competição, impregnado de emoção e adrenalina, o que acarreta uma situação de 

desordem e pode explicitar regras e padrões de comportamento pouco conhecidos por 

quem não pertence ao mundo do balão, o que intensifica os debates públicos referentes a 

essas ações.   

A retomada é descrita como um momento de forte emoção, estimulada por uma 

concepção de desafio, de demonstrações de habilidades específicas como ser rápido e 

habilidoso o suficiente para chegar primeiro no balão, vencendo vários obstáculos e 
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faturando o balão como um prêmio. O desafio aparece não apenas no resgate, mas em 

todos os momentos da prática do balão estando vinculado ao sentimento de realização e 

satisfação (CARNEIRO, 1986). Vencer desafios como a árdua produção de um balão 

esteticamente bonito, o clima e a polícia significa ser reconhecido como um artista na 

relação com seus pares. 

O balão como um artefato cultural se configura na atualidade como elemento 

vinculado ao lazer que possibilita a agregação de pessoas. Ao longo da realização de minha 

pesquisa de campo, não foi possível estabelecer um número exato de turmas na cidade de 

São Paulo devido à facilidade de formação, desagregação e a circulação dos indivíduos 

entre elas. Mas é possível percebermos um pouco da dimensão da ação desses agentes 

quando milhares de pessoas se reúnem em festivais em parques, ginásios e outras áreas 

para acompanharem a soltura de um balão. Foi possível observar que as turmas de 

baloeiros surgem da associação voluntária desses indivíduos numa proposta que envolve, 

ao mesmo tempo, interesses e sonhos individuais, e atividades coletivas que possibilitam a 

consolidação da identidade de um grupo que coletivamente valoriza uma “arte”. Ao mesmo 

tempo, esses agentes se articulam numa luta por reconhecimento dessa prática e defendem 

essa identidade, travando um forte combate com a legislação vigente. 

Através da fala nativa, o balão pode ser considerado como um conjunto de amizade, 

compromisso, emoção e desafio. Ele provoca vínculos e relações de sociabilidade entre os 

baloeiros, o que consequentemente colabora para o surgimento de laços de amizades que 

valorizam o compromisso e a responsabilidade para que os sonhos e o trabalho individual e 

coletivo não sejam prejudicados. O que faz com que esse mundo seja cercado de emoção é 

o desafio de projetar um desejo e para que ele se concretize é preciso dominar a técnica, a 

natureza (os ventos, por exemplo) e, principalmente, a polícia/legislação. Vencer esse 

desafio, seja na produção, na soltura ou no resgate possibilita que esses indivíduos 

alcancem o status de artistas se transformando em verdadeiros “baloeiros de alma”. 

É o compartilhamento de ideias e valores sobre o balão, a responsabilidade, o 

comprometimento, a emoção e os eventos que predominam nesse mundo que 

potencializam o sentimento de pertencimento. 
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