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RESUMO: No contexto social vigente, observamos o retorno de artistas como o Balão 
Mágico, grupo infantil de sucesso nos anos 80. O objetivo desta pesquisa é averiguar o papel 
da TV na constituição e evocação de memórias afetivas dos telespectadores em relação ao 
grupo. Com base em conceitos sobre memória e televisão, realizamos análise de conteúdo de 
mensagens publicadas no Twitter. Os resultados demonstram a importância da TV como meio 
de impulsionar memórias e gerar conversação entre o público online. 
 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da década de 2010, uma onda de memória e nostalgias ganhou destaque dentro da 

cultura pop brasileira. Em diferentes indústrias, é notável o empenho das empresas em 

oferecer cada vez mais material nostálgico aos consumidores, seja na televisão, na moda, no 

cinema, no design e até mesmo na publicidade. Entre os períodos que se destacam dentro das 

produções nostálgicas, direcionamos nossa atenção à década de 1980. 

Nesse âmbito, há um cenário em que a memória afetiva tem aparecido com destaque: a 

indústria musical, na qual observamos uma tendência de artistas que haviam encerrado suas 

carreiras retornando para a realização de turnês comemorativas ou a gravação de novos 

álbuns. 

Nessa pesquisa, trabalharemos especificamente com a Turma do Balão Mágico4, grupo de 

sucesso musical e televisivo nos anos 80 que retomou a carreira após mais de três décadas. 

Com o retorno, pessoas que acompanharam a Turma no passado puderam vê-los aparecer 

novamente com destaque em programas de TV. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestrando do PPGCL/UNISUL. E-mail: l.alexsander@hotmail.com. 
3 Doutor em Comunicação Social/PUCRS. E-mail: marioabelbj@gmail.com.  
4 Também conhecida como Turma do Balão ou, mais popularmente, Balão Mágico. 
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Posto isto, apresentamos o conceito de memória teleafetiva de Bressan Júnior (2019), que a 

descreve como aquela responsável por trazer reminiscências a partir do que é assistido, 

novamente, nas imagens da TV e nos afetos evocados com as vibrações em torno delas. A 

partir disso, entendemos a televisão como um suporte de construção e evocação de memórias. 

Desse modo, propusemos, como objetivo de pesquisa, averiguar o papel da televisão na 

constituição e evocação de memórias afetivas dos telespectadores ao (re)verem, tempos 

depois, o grupo Balão Mágico. Para tanto, selecionaremos mensagens publicadas na rede 

social Twitter durante a primeira aparição da Turma na TV após o retorno. Escolhemos o 

Twitter como objeto de análise por ser um ambiente virtual por meio do qual o público 

manifesta suas reações de forma imediata, ao mesmo tempo que assiste a uma atração na TV. 

Destacamos a imprescindibilidade de pesquisas sobre memória, afinal, é um tema inerente à 

condição humana, que, apesar de não ser novo, ganha cada vez mais relevância no cotidiano e 

destaque no meio acadêmico. Além disso, os estudos televisivos nos servem como meio de 

estabelecer relações entre memória e identidade, ajudando na compreensão de quem somos e 

dos papéis que exercemos socialmente. 

 

O RETORNO DO BALÃO MÁGICO 

A história da Turma do Balão começa em 1981, quando a pequena Simony se apresenta no 

Programa Raul Gil. Na época, o produtor Tomas Muñoz desejava montar um grupo musical 

infantil e viu grande potencial na menina. Tob, que fazia comerciais de TV e cantava em 

programas de calouros e Mike, filho do famoso assaltante britânico Ronald Biggs, também 

foram convidados a integrar o projeto (GARCIA, 2018). 

Em pouco tempo, a Turma do Balão Mágico passou a fazer uma série de shows pelo Brasil 

para divulgar o primeiro disco, que vendeu mais de um milhão de cópias. Com o sucesso, a 

Rede Globo lança, em março de 1983, o programa Balão Mágico, que exibia desenhos e 

pequenas dramatizações apresentadas pelo trio. Em 1984, um novo integrante é convidado 

para fazer parte da Turma: Jairzinho, filho do cantor Jair Rodrigues (GARCIA, 2018). 

Apesar da popularidade do grupo, as crianças começam a crescer e enfrentar mudanças em 

suas vozes, de modo que o último álbum do Balão Mágico é gravado em 1986. O programa 
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da Globo termina no mesmo ano, sendo substituído pelo Xou da Xuxa. No fim de 1986, o 

grupo é desfeito completamente (GARCIA, 2018). 

Assim, a Turma permaneceu longe dos palcos durante mais de três décadas, até março de 

2018, quando anunciaram a volta do grupo. O retorno, que tinha por objetivo celebrar os trinta 

e cinco anos de criação do Balão Mágico, contou com o trio original: Simony, Tob e Mike. A 

reunião foi oficializada com uma aparição no programa Fantástico, da Rede Globo, onde os 

integrantes responderam perguntas, reviram imagens do grupo na década de 1980 e cantaram 

algumas canções.  

 

RELAÇÕES ENTRE MEMÓRIA E AFETO 

Sobre a presença de elementos nostálgicos em nosso cotidiano, Huyssen (2000, p. 9) afirma 

que “um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos recentes é a 

emergência da memória como uma das preocupações culturais e políticas centrais das 

sociedades ocidentais”. Tal fato deve-se, em parte, à força da afetividade que nos surge por 

meio da rememoração.  

Nesse âmbito, observamos que “as relações afetivas surgem de acordo com as nossas 

lembranças dos fatos ou ao nos depararmos com objetos que evocam emoções, sentimentos 

que podem ser alterados, dependendo de como os recordamos” (BRESSAN JÚNIOR, 2019, 

p. 92). Enquanto seres afetivos, temos a necessidade de vivenciar experiências dessa natureza, 

especialmente porque vivemos em um mundo de constante aceleração cultural e 

informacional. Assim, “quanto mais rápido somos empurrados para o futuro global que não 

nos inspira confiança, mais forte é o nosso desejo de ir mais devagar, e mais nos voltamos 

para a memória em busca de conforto” (HUYSSEN, 2000, p. 32). 

No mesmo sentido, Pereira (2015, p. 103) afirma que este momento de guinada rumo ao 

passado e inflação de memória se relaciona “[...] com a presença cada vez maior das mídias, 

tanto por sua capacidade de armazenar e guardar elementos do passado […] como pelo fato de 

fazer circular imagens e sons em velocidade inaudita”.  

Bressan Júnior (2019) afirma que há uma memória teleafetiva do espectador que reformula 

novamente uma experiência do passado por meio do afeto. Isso ocorre, pois, estimulada pelas 

imagens televisivas, nossa mente é capaz de evocar lembranças que impulsionam as emoções 
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e a afetividade. Entretanto, consideramos que a memória teleafetiva não está ligada somente a 

experiências individuais, mas, também, coletivas. 

Nessa perspectiva, Halbwachs (2006) afirma que, além da memória peculiar a cada indivíduo, 

temos lembranças de caráter coletivo, que se constituem de acordo com os grupos que 

frequentamos e com as vivências que estabelecemos em cada um deles. Isso é possível, 

segundo o autor, pois “para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às 

lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de si, 

determinados pela sociedade” (HALBWACHS, 2006, p. 72). Assim, utilizamos as memórias 

dos outros como “suporte” para acessar nossas próprias lembranças. 

Partindo da mesma ideia, Pollak (1992, p. 201) afirma que é possível falar em uma memória 

quase que herdada, uma vez que “[...] é perfeitamente possível que, por meio da socialização 

política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação 

com determinado passado”. Nesse âmbito, o autor destaca três elementos constitutivos da 

memória: os acontecimentos, os personagens e os lugares que, por meio da memória herdada, 

podem se transformar quase que em conhecidos, mesmo sem terem pertencido ao espaço-

tempo da pessoa (POLLAK, 1992). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia que utilizamos é a análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin (2011), 

que diz respeito a um conjunto de técnicas de análise das comunicações que tem como 

objetivos a superação da incerteza (verificar se o que julgo ver na mensagem está 

efetivamente contido nela) e o enriquecimento da leitura (aumentar a produtividade e a 

pertinência através de uma leitura mais atenta). 

Para a coleta dos tweets5 utilizados na análise, contamos com a ferramenta LTWEET 

(SANTOS, 2019), que permite buscar as mensagens filtrando-as por data e palavras-chave. 

Com isso, coletamos mensagens com o termo “Balão Mágico” publicadas no Twitter durante 

o horário de exibição do Fantástico de 08 de abril de 2018, primeiro programa a receber o 

grupo após o retorno, totalizando 338 tweets. 

                                                 
5 Nome utilizado para designar as publicações feitas na rede social Twitter, que podem ter até duzentos e oitenta 
caracteres. 
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Após a leitura das mensagens, realizamos a escolha dos documentos (BARDIN, 2011), 

selecionando somente as que apresentavam conteúdo relacionado à memória dos 

telespectadores. Com isso, chegamos ao total de 91 tweets que constituem o corpus da 

pesquisa, isto é, “o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos” (BARDIN, 2011, p. 126). 

 

RESULTADOS 

Na tentativa de compreender melhor como as memórias do público se constituem e o que 

representam, apresentamos e analisamos a seguir alguns dos tweets coletados. Os termos 

destacados em negrito nos ajudam a concretizar a análise. 

Quando eu era criança o tempo que a televisão ficasse ligada no 
Passando Balão Mágico eu ficava quentinha assistindo Ainda tinha os 
especiais a noite que eu não perdia Nas festinhas de aniversário tocava 
Balão Mágico e as crianças amavam Sou super fã de vcs Bjs 

@showdavida 

Adorei a presença da turma do BALÃO MÁGICO!!! Nas minhas 
férias do colégio eu assistia a todos os programas, cantava todas as 
músicas. Foi a melhor época da minha infância! Obrigado à equipe do 
FANTÁSTICO por me proporcionar reviver essas memórias! Ítalo 
Costa 

Meu Deus...minha infância resumida em Balão Mágico...Que 
saudades de ouvir na fita cassete as músicas #Fantastico 

Poxa fantástico, que nostalgia lembrar a turma do balão mágico. 
Na infância ganhei um LP 

Nesses tweets, verificamos a evocação de momentos da infância que constitui uma busca pelo 

sentimento de inocência e conforto característicos desse período da vida. Assim, torna-se 

evidente o carinho que o público sente ao rever elementos de sua infância na televisão e, por 

meio das imagens e sons, reviver esse ciclo. Paralelo a isso, notamos que o resgate de 

recordações sobre o Balão Mágico vem acompanhado de elementos como a fita cassete e o 

LP, que ajudam a demarcar o tempo dessas memórias, isto é, a década de 1980. 

A televisão ganha ênfase por meio de rememorações do programa infantil apresentado pelo 

grupo, reforçando o que é dito por Pereira (2015). Para a autora, a capacidade de armazenar 
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elementos do passado exercida por meios como a TV facilita o estímulo da memória nos dias 

de hoje. Com isso, constitui-se a memória teleafetiva do espectador (BRESSAN JÚNIOR, 

2019) que, ao ver as imagens na TV e interagir na rede social, obtém um ganho simbólico que 

só a experiência gerada pelas imagens televisivas é capaz de proporcionar. Este ganho 

manifesta-se fortemente no caráter de coletividade que a televisão traz consigo, mas, acima de 

tudo, no afeto sentido por meio das reminiscências. 

Assim, o resgate feito pelo público do Fantástico vai ao encontro do que Huyssen (2000) nos 

diz ao afirmar que exercitamos a memória na tentativa de retomar um lugar seguramente 

circunscrito; lugar este que é alcançado por meio das lembranças de infância, onde não 

existiam os problemas da vida adulta e as aflições causadas pelas acelerações cultural e 

informacional.  

Em seguida, os tweets abaixo demonstram a memória coletiva, na qual uma pessoa apela às 

lembranças de outra para evocar o próprio passado (HALBWACHS, 2006). 

Muito legal ver esse reencontro do Balão Mágico no Fantástico 
@showdavida. Pra quem era criança e viveu aquela época foi uma 
bela lembrança. 

Eu lembro que falaram que a Simony tinha morrido (e era uma piada) 
mas esqueceram de avisar e a meninada do meu colégio morreu de 
chorar HAHAHHAHAHAHA a piada era: Simony morreu pq caiu do 
balão mágico pic.twitter.com/W2BHi7b26Q 

@showdavida 

Eu tenho 40 anos, e ainda guardo com muito carinho, o LP ( carrossel 
) da turma do balão mágico, um presente que eu ganhei da minha 
mãe, em 1987, quando eu fiz 10 anos. Converti para MP3, pra poder 
ouvir quando eu quiser, e sentir saudade. 

No primeiro tweet, destacamos a força da palavra “reencontro”, afinal, não estamos somente 

diante de um reencontro dos integrantes da Turma do Balão Mágico, mas também de um 

reencontro deles com esse público que teve a infância marcada tanto por suas canções, quanto 

pelo programa televisivo. Assim, o fato de a Turma aparecer revisitando o passado possibilita 

a rememoração do espectador, afinal, as nossas lembranças tornam-se mais facilmente 

acessíveis por meio da memória coletiva (HALBWACHS, 2006). 
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O segundo tweet apresenta novamente uma recuperação da infância, que é reforçada ao 

recordar um fato que foi construído coletivamente, tornando-se marcante por envolver toda a 

“meninada do colégio”. Do mesmo modo, o terceiro tweet traz uma memória que poderia 

estar ligada somente ao LP da infância. Contudo, a afetividade faz com que a figura da mãe 

seja evocada, demonstrando a força que a memória adquire quando está ligada a uma 

coletividade. 

Nos tweets apresentados até agora, pudemos constatar que, em sua maioria, as mensagens 

publicadas vêm de um público que vivenciou a época do Balão Mágico. Todavia, há relatos 

de pessoas que sequer eram nascidas na década de 1980 e, ainda assim, identificam as 

músicas e expressam sentimentos a partir da aparição do grupo na TV. 

Não vivi nos anos 80 mas o balão mágico tem meu coração todinho. 
Amo e sei cantar todas as músicas 

ai Balão Mágico <3 <3 <3 eu amo e eu não era nem nascida quando 
passava #Fantástico 

Não sou dos anos 80 mas conheço músicas do balão mágico e tenho 
CDS que minha mão me deu até hj  

#MTVBRKPOPBTS #PremiosMTVMiaw @BTS_twt 

Enquanto o primeiro e segundo tweets apresentam a possibilidade de alguém que não viveu na 

década de 1980 conhecer as músicas da Turma do Balão, o terceiro expõe a memória herdada 

como explicação para isso. Segundo o autor da publicação, a mãe6 o presenteou com CDs do 

grupo. Desse modo, há uma transferência por herança, na qual os integrantes do Balão 

Mágico aparecem como personagens frequentados “por tabela”, se transformando quase que 

em conhecidos, mesmo sem terem pertencido ao espaço-tempo da pessoa (POLLAK, 1992). 

Com isso, compreendemos que o prazer gerado pelo ato de rememorar é fortemente 

estimulado pela televisão, proporcionando a nós, seres afetivos, um retorno ao passado que 

traz conforto e esperança diante dos desafios da pós-modernidade. 

                                                 
6 De acordo com o contexto da mensagem, entendemos que houve um erro de digitação, no qual a palavra “mão” 
aparece no lugar de “mãe”. Desse modo, ao analisar a mensagem, consideramos o vocábulo “mãe”. 

https://twitter.com/hashtag/Fant%C3%A1stico?src=hashtag_click
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na análise dos tweets coletados, foi possível observar manifestações de memória e 

afeto do público em relação ao retorno do Balão Mágico, além de compreender a importância 

do meio televisivo para essa rememoração. 

De modo geral, os telespectadores expressam sentimentos positivos sobre o retorno do grupo 

e demonstram um desejo de consumir conteúdos nostálgicos, fortalecendo a cultura do 

entretenimento memorialístico. Entre os pontos analisados, destaca-se a grande quantidade de 

menções à infância, o que reforça o prazer que o público sente no ato de rememorar um 

período no qual as coisas eram teoricamente mais fáceis, buscando nele um refúgio para os 

problemas da vida adulta. Essa nostalgia pessoal é acompanhada pela televisão, por meio das 

lembranças sobre o programa infantil apresentado pelos integrantes da Turma do Balão. 

Há, ainda, o surgimento de memórias coletivas, marcadas pela força do reencontro do público 

com os artistas que acompanharam na década de 80. Do mesmo modo, observamos memórias 

herdadas, que são fortalecidas por meio das relações com a família. 

Além disso, verificamos o papel da TV em impulsionar as memórias afetivas. No caso das 

mensagens analisadas, o resgate de memórias só foi possível por meio da aparição da Turma 

do Balão em um programa televisivo. As músicas que eram apresentadas na programação 

televisiva voltam na atualidade e reconfiguram recordações e sentimentos. Dessa maneira, há 

a constituição de uma memória teleafetiva por meio da indústria musical, que proporciona 

uma experiência individual, mas que é fortalecida no coletivo através das interações na 

internet, proporcionando um ganho simbólico para os espectadores. 
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