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RESUMO 

FALCÃO, Tiago Brant de Carvalho. Jogos Olímpicos e Esportes de Aventura: a inclusão 
do Surfe na edição Tóquio 2020. 2020. 99 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

Estamos prestes a testemunhar a entrada dos esportes de aventura nos Jogos Olímpicos de 

Tóquio 2020, com as modalidades Escalada Esportiva, Skate Street, Skate Park, BMX Park e 

Surfe, graças ao desejo do Comitê Olímpico Internacional (COI) em rejuvenescer sua 

audiência e dar um novo impulso ao interesse das novas gerações pelos Jogos Olímpicos. 

Resta compreender por que o COI aguardou por este momento da história para incluir 

esportes antes considerados marginais, ainda que hoje consolidados, no programa dos Jogos 

Olímpicos de verão. Tendo esta questão em vista, a presente pesquisa tem como objeto o surfe 

e como objetivo analisar, no período anterior à realização dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, 

a inclusão do esporte no programa Olímpico. O movimento revela novas intenções por parte 

do Comitê Olímpico Internacional que, ao buscar rejuvenescer sua audiência, abre espaço 

para as chamadas modalidades de aventura, num ambiente antes restrito aos esportes 

tradicionalmente conhecidos como olímpicos. A pesquisa pretende ainda compreender a 

importância do surfe como campo de atividade física para promoção do lazer e apresentar, a 

partir da inclusão deste esporte nos Jogos Olímpicos, a prática desta modalidade e seu estilo 

de vida com base nos aspectos positivos do olimpismo. Como categorias teóricas foram 

estabelecidas relações entre a prática, o esporte e o tempo vivido. Enquanto procedimento 

metodológico, optamos por uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, com um roteiro 

de entrevista semiestruturada, focada na inclusão do surfe entre os esportes Olímpicos. Os 

sujeitos da pesquisa são atletas, dirigentes e jornalistas de surfe brasileiros e estrangeiros. A 

amostra foi representativa, com critério de escolha por conveniência e o número de 

entrevistados definidos pela saturação de dados. Por meio da análise das entrevistas 

realizadas, somadas às informações obtidas através do levantamento bibliográfico 

empreendido, pode-se dizer que a inclusão do surfe no programa Olímpico tem grandes 

possibilidades de, não apenas, rejuvenescer sua audiência, como também reafirmar valores 

olímpicos.  

 
Palavras-chave: Esportes aquáticos. Atividades de lazer. Estilo de vida. Surfe. Jogos 
olímpicos. 
 

 



 

ABSTRACT 
 
FALCÃO, Tiago Brant de Carvalho. Olympic Games and Adventure Sports: the inclusion 
of surfing in the Tokyo 2020 edition. 2020. 99 p. Dissertation (Master of Science) - School of 
Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2020.  
 
 
We are about to witness the entry of action and adventure sports at the Tokyo 2020 Olympic 

Games, with Sports Climbing, Skate Street, Skate Park, BMX Park and Surfing, thanks to the 

desire of the International Olympic Committee (IOC) to rejuvenate its audience and give new 

impetus to the interest of the new generations by the Olympic Games. It remains to be 

answered why has the IOC been waiting for this moment of history to include sports once 

considered marginal, although consolidated today, in the program of the summer Olympic 

Games. With that question in mind, this research has as its object the sport of surfing and aims 

to analyze the inclusion of surfing in the Olympic program in the period prior to the Tokyo 

2020 Olympic Games, revealing new intentions on the part of the International Olympic 

Committee, which seeks to rejuvenate its audience, opening space for the so-called modes of 

adventure, in an environment previously restricted to sports traditionally known as 

Olympians. The research also intends to understand the importance of surfing as a field of 

physical activity to promote leisure and to present, from the inclusion of this sport in the 

Olympic Games, the practice of this modality and its lifestyle based on the positive aspects of 

Olympism. As theoretical categories, relations were established between the practice, the 

sport and the time in which we live. As methodological procedure, a qualitative exploratory 

research was applied, with a semi structured interview script, focused on the inclusion of 

surfing among Olympic sports during the years 2018 and 2019, with people relevant to the 

suggested universe, such as athletes, leaders and journalists. The sample was representative, 

chosen by convenience, with the number of interviews defined by data saturation. Through 

the analysis of the interviews conducted, summed with the information obtained through the 

bibliographical survey undertaken, it can be said that the inclusion of surfing in the Olympic 

program has great possibilities not only to rejuvenate its audience, but also to reaffirm 

Olympic values.  

 
 
Keywords: Water sports. Leisure activities. Lifestyle. Surf. Olympic games. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 vão marcar a ascensão dos chamados esportes 

de aventura ao panteão olímpico. Tais esportes, também conhecidos como esportes 

radicais, de ação ou esportes californianos (POCIELLO, 1995), comumente lembrados 

como práticas que envolvem risco, ludicidade e incerteza, costumam significar uma 

experiência de superação, adrenalina ou contemplação para aqueles que ousam 

experimentar. Essa abordagem corresponde à intenção de buscar algo intangível à primeira 

vista, uma situação rotineira aos praticantes de esportes na natureza, principalmente 

quando a distância, o clima, o esforço físico, a privação, o isolamento e a incerteza estão 

presentes. Gary Machlis e Eugene Rosa (1990), teóricos do risco, propõem essa condição 

em suas definições epistemológicas sob a denominação de “risco desejado”. O risco 

desejado, de acordo com estes autores, refere-se a “[...] atividades ou eventos que têm 

incertezas quanto aos resultados ou consequências, em que as incertezas são componentes 

essenciais e propositais do comportamento” (MACHLIS; ROSA, 1990, p.162). Freire e 

Schwartz (2005) acreditam nessas práticas como possibilidades educacionais e formadoras 

de cidadãos na sociedade pós moderna. Para estes autores, a arte de viver neste novo 

milênio conjuga o imprevisível com a possibilidade de sucesso, fazendo das atividades de 

risco um modelo ideal de conduta ligada à condição caótica, fora do padrão da ciência 

clássica e em conformidade com as transformações do século XXI. 

Desde a década de 1970, fruto dos movimentos culturais revolucionários que 

tiveram seu apogeu no final dos anos 1960, houve um aumento substancial nos chamados 

Esportes de Aventura, Esportes Alternativos (RINEHART; SYDNOR, 2003) ou Lifestyle 

Sports (WHEATON, 2004). Neste novo campo, interessa mais o lúdico que o prático e 

evidente, deixando normas e regras em segundo plano se comparadas às sensações de risco 

e prazer. Tais esportes oferecem situações difíceis de encontrar em esportes tradicionais, 

com ambientes delimitados e regulamentados para sua prática. Em se tratando de aventura, 

é preciso estar à vontade em situações imprevistas e ter domínio na relação com ambientes 

não controlados e desafiadores. São necessárias não apenas habilidades relacionadas ao 

ambiente e ao corpo, como também à mente. Praticar esportes de aventura envolve lidar 

com o imprevisto, gerando ansiedade e estresse, porém a recompensa, amplamente 

desejada, é uma forte mistura de sensações e experiências maravilhosas (BREIVIK, 2010). 
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Tais esportes, entre eles o skate e o BMX Park, nasceram no estado norte 

americano da Califórnia (POCIELLO, 1995), para evoluir e se propagar mundialmente 

durante os anos 1970 e 1980, décadas marcadas por uma forte revolução cultural, segundo 

Eric Hobsbawm (1995), desencadeada por uma emergente cultura juvenil. “A cultura 

jovem tornou-se a matriz da revolução cultural, no sentido mais amplo, de uma revolução 

nos modos e costumes, nos meios de gozar o lazer e nas artes comerciais, que formavam 

cada vez mais a atmosfera respirada por homens e mulheres urbanos” (HOBSBAWM, 

1995, p.323).  

O Surfe, como exemplo, é um esporte relativamente jovem no Brasil e tem 

chamado atenção apenas recentemente, por conta do desempenho de surfistas brasileiros 

no circuito mundial de surfe durante os últimos cinco anos, abrindo possibilidade para a 

conquista de medalhas olímpicas, graças à estreia da modalidade entre os esportes 

olímpicos na edição de Tóquio 2020. Em 2018, foram 11 brasileiros entre os 34 melhores 

surfistas do mundo, número que se repete em 2019. Gabriel Medina foi bicampeão 

mundial, 2014 e 2018, e Adriano de Souza, outro surfista do estado de São Paulo, foi 

campeão mundial em 2015 (WORLD SURF LEAGUE, 2018) completando três títulos 

mundiais nos últimos cinco anos e, assim, conquistando audiência e popularidade até então 

restritas a esportes mais tradicionais em território nacional. 

Em termos de história, entretanto, o surf pode ser considerado uma prática 

ancestral, principalmente nas ilhas polinésias do Oceano Pacífico, conforme relata Drew 

Kampion em Stoked! a History of Surf Culture (1997, revisado em 2003), ou na costa 

norte do Peru, onde pescadores da região de Huanchaco enfrentam ondas com seus 

caballitos de totora, embarcações tradicionais de palha datadas há mais de 4 mil anos 

(WARSHAW, 2010), para trazer o pescado oriundo de longas jornadas de pescaria. Ao 

regressarem para a costa, estes pescadores utilizam o impulso gerado pelas ondulações 

para retornar à praia montados em seus caballitos de totora, num gesto muito parecido 

com o surfe polinésio.  

Kampion defende que o Surf foi revelado para a civilização ocidental em 1778 pelo 

capitão da Marinha Real Britânica James Cook, quando sua tripulação atravessava o norte 

do Oceano Pacífico no caminho de volta à Europa. A primeira impressão, ao avistar 

nativos surfando nus em tábuas de madeira, é descrita por Cook: “era impossível não 

concluir que aquele homem sentia o mais supremo prazer enquanto era guiado tão rápido e 

tão suavemente pelo mar” (KAMPION, 2003, p.32). Após o primeiro contato, os 
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colonizadores seguiram, como na maioria das colônias europeias, um processo de 

exploração e catequização que acabaria por matar estimados 400.000 nativos havaianos, 

resultando em menos de 40.000 sobreviventes. Kampion (2003) afirma ainda que os 

missionários ingleses consideraram o surfe imoral e, portanto, baniram a prática da cultura 

havaiana por mais de um século.  

Apenas no início do século XX, por meio do nadador e campeão olímpico Duke 

Kahanamoku, é que o mundo voltou a ouvir falar do surfe. Medalhista de ouro nos 100m 

livre em Estocolmo - 1912 e também na Antuérpia - 1920, Duke participou de três edições 

Olímpicas e ganhou cinco medalhas: em Estocolmo - 1912, foi ouro nos 100m livre e prata 

nos 4x200m livre; na Antuérpia - 1920, foi ouro nos 100m livre e ouro nos 4x200m livre; 

em Paris - 1924, foi prata nos 100m livre. Kahanamoku era um completo watermen e tinha 

um carisma poucas vezes reproduzido no esporte. Por conta da fama oriunda de seu 

domínio olímpico, Duke se tornou o embaixador mundial do surfe, introduzindo a prática 

que, conforme justificava, era a fonte de sua performance atlética. Fez demonstrações nos 

Estados Unidos, em 1912 e também na Austrália, em 1914, difundindo largamente o surfe 

nesses lugares.  

Não por acaso, estas nações sempre foram as grandes protagonistas do esporte 

desde a criação do circuito mundial de surfe, por dois surfistas havaianos, Randy Harrick e 

Fred Hammings, em 1976, quando instituíram a International Professional Surfers, IPS, e 

também nas décadas seguintes, sob tutela da Association of Surfing Professionals, ASP, de 

1982 a 2014, fundada pelo australiano Ian Cairns. Nesse período, os australianos 

conquistaram 20 títulos mundiais, enquanto norte-americanos conseguiram 19, incluindo 

os onze títulos mundiais conquistados pelo maior campeão da história, o floridense Kelly 

Slater. Em 2014 a ASP foi comprada pela empresa de mídia ZoSea para transformá-la em 

World Surf League, WSL. Desde então, quem vem chamando a atenção no esporte dos reis 

havaianos são os brasileiros, tanto dentro, quanto fora da água. 

Além de Gabriel Medina, último campeão mundial pela ASP, 2014, e Adriano de 

Souza, primeiro campeão mundial pela WSL em 2015, o Brasil é o país com maior número 

de seguidores nas mídias sociais da WSL, sendo 31% da audiência no Facebook e 24% da 

audiência no Instagram (WORLD SURF LEAGUE, 2018). 
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1.1 Justificativa do Pesquisador 
 
 

A noite já caiu no Parque Lage, bairro do Jardim Botânico, Rio de Janeiro, e, com a 

ausência de luz natural, começam as projeções de cinema num dos cantos do quintal 

repleto de árvores centenárias que o palacete abriga. Os filmes fazem parte de um festival 

internacional de cinema que celebra a cultura e o estilo de vida do Surfe e do Skate durante 

três dias (de 15 a 17 de novembro de 2018). Centenas de pessoas, a maioria delas jovens 

com menos de trinta anos, frequentam o festival e consomem a ambiência proporcionada 

pelo MIMPI1 que, além de filmes e fotos, expõe música, produtos e arte relacionada ao 

universo desses dois esportes em meio à natureza exuberante do Parque Nacional da 

Tijuca, entre o morro do Corcovado e a lagoa Rodrigo de Freitas. Não por acaso, a 

natureza protagoniza grande parte das produções culturais inspiradas pelo surfe, 

evidenciando não apenas o mar, mas também o sol, a lua, estrelas, rios, florestas, animais 

e, claro, surfistas. Numa época dominada pela emergência de artefatos tecnológicos, ondas 

artificiais, vida virtual, poluição ambiental e mudanças climáticas provocadas pelo homem, 

a mensagem subliminar é um chamado claro ao básico, à simplicidade e à natureza. O 

pesquisador assiste a alguns filmes de surfe e pensa em como este esporte, 

despretensiosamente, moldou sua vida. Nascido em São Paulo, capital, para este 

pesquisador o surfe não foi uma escolha natural ou óbvia.  

Com o intuito de introduzir a prática de deslizar sobre as ondas ao leitor não 

iniciado, o pesquisador segue o pensamento de Michel Foucault (1970), segundo o qual a 

autoria configura-se como um importante disparador no delineamento do discurso. Assim, 

a autoria não deve ser entendida como fruto do indivíduo que pronuncia ou escreve um 

texto, mas como o princípio agregador do discurso, origem de suas significações e foco de 

sua coerência (FOUCAULT, 2014). Segundo este autor, desde a Idade Média, na ordem do 

discurso científico, a atribuição a um autor é indispensável.  

 
Pede-se que o autor preste contas da unidade de texto posta sob seu nome, 
pede-se-lhe que revele, ou ao menos sustente, o sentido oculto que os 
atravessa; pede-se-lhe que os articule com sua vida pessoal e suas 
experiências vividas, com a história real que os viu nascer. O autor é 
aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós 
de coerência, sua inserção no real (FOUCAULT, 2014, p. 26).  

 
1 www.mimpifest.com.br 
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Nada mais coerente do que iniciar a discussão dos temas inspiradores desta 

investigação com um relato autoral sobre as origens de uma paixão, hoje compartilhada por 

cada vez mais jovens, que surgiu da aproximação com a areia da praia e as ondas do mar, 

gerando um sentimento potente e original que, como descrito nas linhas a seguir, pautou 

uma vida subsequente. 

Antes do mar invadir esta história, no entanto, o pesquisador era apaixonado por 

cavalos e a vida rural. Em meio à paisagem urbana, batia bola no muro do vizinho e 

desenhava cavalos na agenda escolar, enquanto aguardava as férias de verão, quando partia 

de ônibus para a fazenda de um tio avô a centenas de quilômetros de São Paulo, na cidade 

de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul. Ele vivia para aqueles verões na fazenda, onde 

tomava leite de vaca no curral e comia arroz carreteiro pouco antes das cinco da manhã, 

para passar o dia tocando a boiada junto aos peões da fazenda Santa Rita. De chapéu e 

botina, montava bezerros, laçava cadeiras e frequentava exposições de gado que 

aconteciam esporadicamente naquela pequena cidade de fronteira, onde se realizavam 

rodeios com montarias ousadas em touros e cavalos xucros no parque de exposições de 

Bela Vista, à beira do rio Apa, divisa com o Paraguai. Durante a infância, ano após ano, 

este pesquisador aguardava com ansiedade o momento de se reencontrar com a fazenda do 

tio avô Fiori, onde seus sonhos de moleque se realizavam.  

Em1980, aos dez anos de idade, suas expectativas foram abruptamente frustradas. 

Naquele período ele não conseguiu notas suficientemente boas para passar de ano sem 

necessitar de recuperação e, com isso, não teve permissão de seus pais para ir ao Mato 

Grosso do Sul, como uma forma de punição por não ter atingido a “meta”, como 

estabelecem, nos dias de hoje, os manuais de administração de empresas. Sendo um bom 

administrador, seu pai aplicou a regra do manual ainda inexistente, mas ficou com 

sentimento de culpa e resolveu lhe oferecer uma compensação quando, finalmente, passou 

de ano. Em vez de ir à fazenda do tio avô, ele iria para a praia acompanhado de uma 

pequena prancha de isopor como prêmio consolação. Ele ainda não sabia, mas aquele 

brinquedo transformaria o ginete matogrossense num surfista de Ubatuba, onde sua tia Ana 

Maria tinha uma casa de veraneio. Todos os dias seu tio Zequinha colocava suas duas 

filhas e mais quatro primos e primas no banco de trás de sua Brasília, junto com a prancha 

de isopor, e rumavam para uma das mais de cem praias de Ubatuba, pois sua tia adorava 

variar. Enquanto seus primos e primas ficavam brincando na areia, chupando picolé e 
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construindo castelos de areia, ele entrava com a pequena prancha no mar, quase sempre 

com a água até a altura dos joelhos, como sentenciava seu pai, e se transformava 

automaticamente num surfista experiente disputando competições internacionais 

transmitidas via satélite de diversos lugares no mundo para os lares de milhões de 

brasileiros, tudo com narração ao vivo e adversários preparadíssimos, gerando embates 

emocionantes e grandes exemplos de superação, quando ele finalmente emergia campeão 

de si mesmo nos torneios particulares que aconteciam em sua mente.  

A brincadeira evoluiu nos verões seguintes, enquanto ele crescia e aprendia, 

empiricamente, a surfar na prancha de isopor. Impossível esquecer do momento em que 

seu pai o descobriu surfista. Enquanto as crianças passavam praticamente dois meses de 

férias em Ubatuba, seus pais continuavam trabalhando em São Paulo e faziam visitas 

esporádicas à praia. Numa dessas visitas, enquanto sua família se divertia na areia, ele 

pegou sua prancha de isopor e foi, como sempre, se aventurar nas pequenas ondas que 

quebravam na praia Grande, perto do centro de Ubatuba. Acostumado à liberdade 

proporcionada pela falta de supervisão e confiante com seus progressos de surfista 

iniciante, nem pensou na regra de ouro que seu pai tinha lhe imposto desde o dia em que 

lhe deu a prancha de presente: nunca entrar no mar com altura acima dos joelhos. Quando 

o flagrou remando além da linha de arrebentação das ondas, onde certamente ele não tinha 

como encostar os pés no chão, seu pai gritou e gesticulou com força para que ele voltasse 

para a areia e sofresse as consequências por ter desobedecido sua única ordem. Já prevendo 

a bronca por ter cometido tamanha ousadia, ele pegou a primeira onda que apareceu e 

voltou para a areia surfando em pé na prancha. Nem percebeu a mudança na expressão 

carrancuda de seu pai enquanto deslizava suavemente de volta à praia. Quando desceu da 

prancha e, já na areia, levantou a cabeça para enfrentar o destino, seu pai era outra pessoa. 

Sorria de alívio e o abraçava, felicitando o filho surfista que ele ainda não conhecia.  

Desde então, o surfe passou a ditar seu ritmo de vida. Ele se interessava por tudo o 

que dizia respeito ao esporte, principalmente lendo matérias em revistas especializadas, 

analisando as fotos e assistindo ao programa de TV “Realce” de Antônio Ricardo e 

Ricardo Bocão (pioneiros a divulgar surfe e outros esportes de aventura na televisão 

aberta), além de descer a serra esporadicamente para surfar com amigos nas praias do 

Guarujá durante os finais de semana. Foi, inclusive, numa dessas bancas de jornal do 

Guarujá que ele viu, pela primeira vez, uma foto de surfe na capa do jornal impresso com o 

primeiro brasileiro campeão mundial de surfe amador, o paraibano Fábio Gouveia, em 
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Porto Rico, 1988.   

No início da década de 1990, Fabinho Gouveia, Flávio “Teco” Padaratz e Amauri 

Pereira, o Piu, foram os primeiros brasileiros a disputar integralmente o circuito mundial 

de surfe profissional, colhendo bons resultados internacionais de forma consistente, para 

inspirar a nova geração que viria a dominar o mundo nas décadas seguintes.  

Já na faculdade de comunicação, durante os anos 1990, o pesquisador estudava e 

trabalhava durante os dias de semana para poder ir à praia aos sábados e domingos. Juntava 

dinheiro todo o semestre para poder viajar a algum destino de surfe no período das férias e, 

assim, conheceu muitos vilarejos, países e culturas ao redor do planeta cultuando as ondas 

que quebravam em suas praias. Neste sentido, o surfe costuma ser um poderoso 

instrumento de educação, respeito e convivência, porque a paixão pelo esporte é o 

denominador comum entre pessoas de diferentes culturas, que se encontram na linha da 

arrebentação enquanto esperam por ondas, promovendo a comunhão ou, por vezes, o 

embate entre surfistas de origens diversas e nativos de certas localidades. 

O surfe proporciona um aprendizado intangível através da interação entre o meio 

ambiente e o ser humano, principalmente em manhãs solitárias nas praias isoladas que 

revelam sutilmente suas ondas por trás da neblina baixa que se ergue à medida em que o 

sol esquenta a atmosfera. Para os surfistas mais obstinados, este é um momento a ser 

celebrado. Sozinho neste ambiente, o surfista experimenta a quietude do ser imerso à 

natureza, com o silêncio apenas interrompido pelo som das ondas que quebram solitárias 

ao aguardo de um surfista madrugador. Nos anos 1990, durante os finais de semana, essa 

era sua rotina em praias pouco frequentadas de Ubatuba: acordar e chegar à praia ainda no 

escuro, para assistir ao nascer do sol sentado em cima da prancha, além da linha de 

arrebentação. 

Nos dias de semana, ele se dedicava a duas faculdades, Publicidade e Propaganda 

na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, pela manhã e Direito na Pontifícia 

Universidade Católica, PUC, à noite, além de estágios em agências de propaganda, como 

DPZ e MPM Lintas, no período da tarde. Mais do que o desejo de aprender e evoluir nos 

estudos de graduação e na recém iniciada vida profissional,  sua inspiração para realizar 

tantas tarefas nos cinco dias úteis da semana eram certamente as sessões de surfe durante 

os finais de semana que, além de proporcionar saúde e bem estar físico, lhe traziam 

consciência ambiental, reflexões enquanto esperava por ondas, boas amizades com 

surfistas locais e uma impressionante revisão de conteúdo jurídico com seu parceiro de 
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viagem, que era também seu colega de classe na faculdade de Direito.  

Em 1992 ele se formou na faculdade de Comunicação e juntou todo o dinheiro que 

vinha economizando para fazer sua primeira viagem internacional dedicada 

exclusivamente ao surfe. Trancou a faculdade de Direito e foi para a Indonésia, um país 

conhecido por suas ondas perfeitas e muitas vezes isoladas. Somente a ilha de Bali, única 

de cultura Hindu no país, possui diversas ondas famosas por sua qualidade e formação, 

mas é apenas uma das mais de 17.000 ilhas que formam este arquipélago no oceano Índico. 

Por conta da pouca infraestrutura e da enorme quantidade de ilhas desabitadas ou pouco 

exploradas, ainda hoje pode-se encontrar ondas desconhecidas, apenas acessíveis por 

barco, mesmo que em número menor, se comparado aos anos 1990. Na época, ele teve o 

prazer de surfar as melhores ondas da sua vida, com pouca ou nenhuma companhia, 

algumas delas hoje famosas e proibitivamente frequentadas, como Desert Point, em 

Lombok e Lagundri Bay, em Nias, duas ondas e ilhas muito conhecidas pela comunidade 

do surfe. 

Voltou para o Brasil dois meses depois, se achando um surfista melhor, mais 

experiente e no auge da sua capacidade de desempenho. Apenas um alerta soava entre uma 

viagem e outra, ou um sonho e outro: o que fazer quando voltasse para casa?  

Já tinha terminado uma faculdade, deixado a outra em modo de espera e ainda não 

havia encontrado um sentido profissional para sua vida. Vivia de participações em 

comerciais de TV, geralmente como figurante, além de estágios em agências de 

publicidade e escritórios de advocacia, enquanto continuava a estudar. Antes de ir para a 

Indonésia, ele havia feito um comercial para a MTV e soube que estavam procurando por 

um novo apresentador. Fez alguns testes na emissora com relativo sucesso e partiu pra a 

viagem dos meus sonhos. Na volta, foi falar com a produtora do programa e ela lhe disse 

que eles chegaram a procura-lo, pois tinham aprovado seu nome, mas a oportunidade havia 

passado, ele não estava no Brasil e, portanto, o programa iria estrear na semana seguinte 

com outro apresentador. Foi o início do MTV Sports, um programa totalmente inovador, 

com edição moderna e uma riqueza criativa digna de nota.  

Entrou em depressão. O cavalo encilhado havia passado e ele não montou. Recém 

saído de uma faculdade e ainda cursando outra, a proposta de trabalho que mais se 

encaixava ao seu estilo de vida tinha lhe sido oferecida, enquanto ele estava ocupado 

surfando bancadas de coral perdidas na Indonésia. Para despistar a decepção com suas 

escolhas, foi para Portugal a fim de trabalhar e surfar num país com boas ondas e uma 
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cultura de surfe ainda embrionária. Hoje reconhecido como um dos melhores destinos de 

surfe na Europa, nos anos 1990 Portugal ainda era uma incógnita quanto a seu arcabouço 

de ondas e quase não tinha surfistas locais. Mais do que as ondas, excelentes, o que 

chamou a atenção do pesquisador ainda embrionário foi a pureza, a ingenuidade e a 

gentileza dos surfistas não iniciados no sistema competitivo que o surfe português tinha 

recém adquirido, já que a Federação Portuguesa de Surfe, FPS, foi fundada em 1989 

(FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE SURFE, 2018). Desprovido do componente 

competitivo que o surfe moderno ostenta, pegar ondas em Portugal foi um reencontro com 

o sentimento primordial do surfe, a camaradagem e o prazer de partilhar um segredo com 

poucas pessoas que, automaticamente, se tornam amigas pelo simples fato de comungar da 

mesma paixão. 

Voltou ao Brasil ainda em 1993 para terminar os últimos dois anos da faculdade de 

Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Fez estágio na 

Procuradoria de Assistência Judiciária em São Paulo e passou no exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil, OAB, ao final do bacharelado, mas sua cabeça ainda estava na 

oportunidade profissional perdida dois anos antes. Sem grandes perspectivas profissionais 

depois de terminado o estágio, continuou a fazer testes em comerciais de televisão, 

pensando em fazer dinheiro de forma rápida para voltar a viajar, sem imaginar a 

possibilidade de ter outra oportunidade para apresentar um programa de televisão.  

Foi o que aconteceu em 1995, quando utilizou toda a experiência adquirida nos 

testes da MTV e foi aprovado para apresentar um programa de música na TV Globo, o 

Click Musical, que ia ao ar nas madrugadas da programação global, falando sobre 

lançamentos da Som Livre, gravadora do grupo Globo. Várias edições desse programa 

eram gravadas uma vez por mês num estúdio em São Paulo e esse trabalho o sustentaria 

pelos próximos dois anos, ao mesmo tempo em que o instigava a desenvolver o piloto de 

um programa de TV ao ar livre, conjugando música, comportamento e esportes, como o 

MTV Sports, mas com uma abordagem filosófica.  

Assim nasceu o Altos e Baixos, título do piloto que, com a ajuda de amigos, criou, 

escreveu, produziu e editou durante aqueles dois anos de Click Musical. Foi sua 

especialização informal como comunicador, em que pode experimentar e aprender muito 

sobre roteiro, produção e edição audiovisual, com a liberdade que só um projeto autoral 

pode oferecer. O piloto era o entrelaçamento de quatro histórias, sobre um alpinista, um 

mendigo, uma ascensorista e um músico de sucesso, que simbolizavam os altos e baixos da 
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vida humana, integrando esporte, música e comportamento social. Começava com o rapto 

de um alpinista que trabalhava como executivo em São Paulo e foi levado para escalar a 

Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí - SP. Entrelaçada a esta história, o episódio piloto 

contava outras três: o dia a dia profissional de três ascensoristas em São Paulo, o convite 

feito a um mendigo para tomar uma caipirinha no famoso Bar Brahma, que fica na esquina 

das avenidas São João e Ipiranga, e uma entrevista com Paulo Ricardo, o vocalista de uma 

das bandas de maior sucesso, e posterior fracasso, dos anos 1980 no Brasil, a RPM. A 

intenção era mostrar, de forma lúdica, que altos e baixos fazem parte da vida humana. Ao 

final do episódio inaugural, o apresentador chegava ao cume da Pedra do Baú com o 

alpinista/executivo e fazia uma última pergunta: - O que a gente faz depois de subir? A 

resposta era dada pelo alpinista enquanto se jogava num rapel montanha abaixo: - A gente 

desce! 

Sua intenção era apresentar o piloto a algum diretor de filmes publicitários para 

conseguir uma vaga como assistente de direção, mas o destino lhe preparava uma surpresa. 

Quase em sincronia com a edição final do piloto, o programa Click Musical acabou e ele se 

viu pedindo emprego como apresentador no Sportv, emissora da Globosat, que planejava a 

estreia de um programa destinado ao público jovem, o Zona de Impacto, pioneiro ao tratar 

de esportes radicais na televisão a cabo brasileira, em 1997. Com toda a experiência 

adquirida na apresentação do Click Musical e sua vivência como amante dos esportes 

ligados à natureza, não foi difícil passar no teste e conseguir o novo emprego, mas o 

melhor ainda estava por vir. Apresentou o piloto do Altos e Baixos para o diretor do 

Sportv, que gostou da ideia e o incumbiu de produzir um programa, agora com o nome 

oficial de Conexão Rapadura, porque, como a rapadura, também a vida é doce, mas não é 

mole.  

Foram dois anos e 24 programas de trinta minutos, tratando de esportes de ar, terra 

e água, sempre entrelaçados, misturando esportes, música e filosofia de vida. Do skate ao 

parapente, da escalada ao snowboard, originalmente surfista, ele agora surfava entre 

diferentes esportes de ação, procurando, como no surfe, fazer amigos e aprender um pouco 

da cultura, do estilo de vida e da prática esportiva em cada um desses novos esportes. Um 

período de muito aprendizado e evolução profissional.  

Mas o surfe voltou a capturá-lo completamente no ano 2000, quando recebeu e 

aceitou uma proposta tentadora para apresentar o programa Super Surf, aos sábados na TV 

Bandeirantes, como parte de uma estratégia de comunicação da editora Abril para o mais 
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novo campeonato brasileiro de surfe, o Super Surf. Foram oito meses de circuito, seis 

etapas realizadas em cinco estados brasileiros e um intenso convívio com surfistas, 

patrocinadores e dirigentes do surfe brasileiro, proporcionando conhecimento e 

relacionamentos importantes no esporte. A essa altura o surfe já não era apenas um passa 

tempo ou um estilo de vida. Era trabalho. Reconhecido como esporte pelo Conselho 

Nacional de Desportos apenas em 1988, mesmo ano em que o paraibano Fábio Gouveia 

vencia o título mundial amador para o Brasil em Porto Rico, o surfe agora era sua 

profissão, apesar de nunca possuir talento suficiente para ser um surfista profissional. 

O projeto da editora Abril foi engavetado no ano seguinte e o pesquisador voltou 

para o Sportv em 2002, agora para fazer a cobertura jornalística do tradicional Rally Paris - 

Dakar. Pela mesma emissora, cobriu eventos em diferentes esportes e se percebeu mais 

jornalista esportivo que apresentador. Por isso concluiu um terceiro curso de graduação em 

2008, Comunicação Social com habilitação para Jornalismo. Em 2009, escreveu, produziu 

e apresentou o Surf 4x4, um programa de surfe para a rádio Mitsubishi FM de São Paulo. 

No ano seguinte, 2010, escreveu um blog1 para a Ford do Brasil, falando sobre e, 

principalmente, praticando diferentes esportes ao ar livre. Já em 2011, agora pela ESPN, o 

surfe voltou a ser seu assunto principal, tanto no rádio, quando teve o privilégio de 

escrever e apresentar o programa Ação e Aventura na rádio FM Estadão ESPN, quanto na 

TV, ao transmitir os X Games e também as etapas do circuito mundial de surfe ao vivo, 

como locutor pelos canais ESPN, sendo testemunha do aparecimento e evolução desta 

nova geração de surfistas brasileiros, conhecida como Brazilian Storm, que agora domina o 

circuito mundial de surfe. Só na elite do surfe mundial, o World Championship Tour, 

WCT, foram três títulos mundiais em cinco anos: Gabriel Medina em 2014 e 2018; 

Adriano de Souza em 2015.  

Empolgados com a tempestade brasileira, apelido conferido à nova geração do 

surfe brasileiro por locutores da WSL, um grupo de amigos oriundos das transmissões de 

surfe pela ESPN, incluindo o pesquisador que aqui escreve, criou o canal de YouTube 

Serie ao Fundo, para falar exclusivamente sobre as etapas do circuito mundial de surfe e 

seus protagonistas brasileiros, além de outras pautas no universo do surfe, como 

equipamento, preparação física e viagens para locais onde a prática do esporte acontece. 

 Em 2018, este pesquisador voltou a pisar nas areias da praia de Pipeline, na costa 

norte da ilha de Oahu, no Havaí, para cobrir a primeira vitória de Gabriel Medina na 
 

1 www.pratiqueecosport.com.br 
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tradicional etapa de Pipemasters, o último compromisso do ano, onde o surfista de 

Maresias sagrou-se bicampeão mundial de surfe, acompanhado por outros dez surfistas 

brasileiros entre os 34 melhores do mundo, número superior ao de qualquer outra nação, 

incluindo Austrália e Estados Unidos, as mais tradicionais do esporte. Quando o surfe fizer 

sua estreia nos Jogos Olímpicos, graças a estas estatísticas, não é exagero dizer algo 

inimaginável no início desta pequena história intimamente relacionada ao esporte: o surfe 

brasileiro é grande esperança de medalhas olímpicas em Tóquio, 2020. 

 

1.2 Justificativa do Estudo 

 

 Dentre as muitas pessoas inspiradas pelas apresentações de Duke nos Estados 

Unidos nas décadas de 1910 e 1920, encontrava-se Tom Blake, um jovem do interior de 

Wisconsin que mudaria o surfe para sempre. Blake começou a produzir suas próprias 

pranchas, inspirado nos antigos modelos havaianos expostos no Bishop Museum em 

Honolulu. Aplicando técnicas próprias na fabricação, Blake chegou a um produto final que 

era infinitamente mais leve, moderno e manobrável do que tudo o que havia sido 

confeccionado até então. Em 1928, Blake trouxe suas pranchas para a Califórnia onde, em 

um dos primeiros campeonatos de surfe noticiados, na praia de Corona del Mar, surfou 

com tamanha agilidade e maestria que chocou os 10.000 espectadores ali presentes 

(KAMPION, 2000). 

Foi ele também quem criou a quilha, um tipo de estabilizador no fundo da prancha 

que trouxe uma manobrabilidade inédita às pranchas de surfe uma vez que, até então, 

pranchas não possuíam quilhas, pois entre os nativos havaianos não havia preocupação em 

direcionar as pranchas. Esse modelo foi denominado de Single Fin, monoquilha. Nos anos 

70, o surf se tornaria uma prática ainda mais popular e, consequentemente, surgiram novas 

ideias de quilhas e modelos para melhorar a performance dos surfistas sobre as ondas. O 

shaper californiano Steve Liz, inspirado no desenho de um peixe, diminuiu o tamanho das 

pranchas e lançou a revolucionária Fish, com duas quilhas ou twin fins, biquilhas. Já em 

1980, o surfista, competidor e shaper australiano Simon Anderson venceu duas etapas 

seguidas do circuito mundial com um modelo de prancha diferente, que possuía três 

quilhas em tamanhos iguais. Eram as primeiras triquilhas, ou Thrusters, por conta de sua 

segurança ou confiabilidade, do inglês thrust. Esse modelo foi muito bem aceito e 

transformou definitivamente os rumos do surf moderno para se tornar dominante no 
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mercado e no circuito mundial até os dias de hoje. 

Ainda nos anos 1980, tivemos outras inovações, como pranchas com mais de três 

quilhas, bicos e rabetas diferenciadas, mas sem o mesmo sucesso. A fabricação de 

pranchas com 4 quilhas teve início com o surfista brasileiro Ricardo Bocão e estas 

pranchas ainda fazem sucesso para condições específicas de ondas rápidas e tubulares, em 

que as quadriquilhas funcionam perfeitamente. 

Assim como no aspecto do design, no campo cultural o surfe também começou a 

aparecer a partir dos anos 1960, com uma emergente cultura praiana que se desenvolveu na 

costa do estado americano da California, como efeito dos tempos de paz recém iniciados 

ao final da segunda guerra mundial. Na praia de Malibu, próxima à cidade de Los Angeles, 

uma jovem estudante chamada Kathy Koehner se apaixonou pelo surfe e por seus surfistas, 

passando a dedicar seu tempo à praia e às ondas. Após dois anos nesta rotina, nos quais 

ascendeu ao posto de surfista local em Malibu e ganhou o apelido de Gidget, Kathy 

resolveu abandonar a praia para seguir os estudos universitários. No entanto, seu pai 

Frederick Koehner, um roteirista de filmes, transformou em seriado algumas das aventuras 

de Gidget. No ano de 1959 após comprar os direitos de Koehner, a Columbia Pictures 

lançou no mercado americano o filme Gidget – A Little Girl with Big Ideas. O sucesso 

instantâneo da película foi tão grande que levou centenas de milhares de novos praticantes 

às praias dos Estados Unidos (BORTE, 2000). O movimento iniciado pelo filme pode ser 

comparado a poucas manifestações culturais de massa vistas antes e, com o sucesso da 

indústria de filmes em Hollywood, esta cultura emergente se espalhou rapidamente pelo 

mundo. 

Como resultado desse movimento cultural que emergia nas décadas de 1950 e 

1960, principalmente nos Estados Unidos, o surfe foi unindo elementos à sua formação. As 

músicas utilizadas na sonografia dos filmes com melodias agitadas e marcantes foram um 

dos aspectos que se desenvolveram junto a essa formação cultural. Bruce Brown utilizou 

muito em seus filmes os solos de guitarra de Dick Dale, que viriam a influenciar a 

formação de inúmeros grupos rotulados sob o gênero surf music. O maior ícone desse 

gênero surgiu na década de 1960 com os californianos Beach Boys que foram, por 

determinado tempo, os Beatles da América. A sua influência, juntamente com Gidget e 

Endless Summer, foram pilares centrais na formação da cultura surfe (HELLER, 2010). 

Os filmes de surfe ajudaram a criar outro fator determinante no desenvolvimento e 

aglutinação de padrões da cultura surfe, as revistas especializadas. Pioneira, a americana 
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Surfer, foi impressa pela primeira vez em 1960. Inicialmente concebida como um foto-

livro, as primeiras 10 mil cópias, que acompanhavam o filme Surf Fever, do artista e 

cineasta John Severson, esgotaram-se rapidamente. Antevendo uma boa oportunidade 

comercial, Severson lançou em 1961 a Surfer Quarterly, mas a enorme demanda o fez 

mudar o formato para seis edições ao ano com a Surfer Bi-Monthly, em 1962, e a partir de 

1976 a revista tornou-se uma publicação mensal (KAMPION, 2000). 

No caso do Brasil, o surf demorou um pouco mais a ser incorporado pela mídia e 

cultura do país, ainda que trazido por influência de viajantes provenientes da Califórnia na 

primeira metade do século passado. Os primeiros relatos sobre um surfista em praias 

brasileiras datam de 1934, quando um piloto intercontinental americano, naturalizado 

brasileiro, Thomas Rittchers trouxe a primeira prancha importada para Santos, no litoral 

paulista. A primeira prancha produzida nacionalmente apareceria no ano de 1938, feita 

pelos cariocas Osmar Gonçalves, João Roberto Suplicy e Júlio Putz, ainda inspirados no 

modelo trazido por Rittchers. O desenvolvimento do esporte se atrasou no Brasil por conta 

das dificuldades em conseguir material de qualidade para a fabricação de pranchas, tanto 

pelo alto custo, quanto pelas dificuldades na importação dos mesmos (AMATO; SOUZA; 

FALCÃO, 2019). 

Assim como em outras partes do planeta, a prática do surfe no Brasil se tornou mais 

visível nas décadas de 60 e 70. Em meio a um regime militar extremamente rígido, os 

surfistas eram taxados como pessoas ociosas, que não queriam assumir compromissos para 

poderem passar suas horas ocultando-se do barulho da cidade, entregues à melodia salgada 

das ondas cariocas. Enfrentando uma ditadura pesada e hostil, os surfistas eram 

verdadeiros guerreiros que lutavam, ainda que de forma passiva e à beira-mar, contra um 

sistema ameaçador que acometia todos aqueles que almejavam uma sociedade livre de 

censura, dotada de direitos hoje considerados básicos como ir e vir, expor ideias, fazer 

música e, até mesmo, surfar as belas ondas do nosso privilegiado litoral. 

Desde o fim da ditadura, que durou praticamente 20 anos, de 1965 a 1985, até os 

dias de hoje, o surfe amadureceu como esporte, transformando aos poucos sua imagem 

rebelde e descompromissada em atividade de alto rendimento e passível de grandes lucros 

por parte de surfistas e patrocinadores.  

O futebol continua sendo o grande esporte nacional, que mobiliza uma enorme 

audiência e gera horas de conteúdo exclusivo em canais de esporte no Brasil, todos os dias 

do ano. No entanto, nos parece evidente que os brasileiros se encontram órfãos de títulos e 
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ídolos representativos neste esporte, desde a última conquista de uma Copa do Mundo, em 

2002, no Japão. Enquanto o país chorava a derrota histórica para a Alemanha, por 7 a 1, 

sofrida em plena Copa do Mundo de futebol realizada no Brasil, em 2014, um surfista, 

Gabriel Medina, dividia as campanhas publicitárias de grandes marcas com um ídolo dos 

gramados Neymar Jr., que continua buscando sua afirmação mundial com títulos e prêmios 

ainda não vistos, a exceção da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 

de Janeiro, em 2016. Enquanto isso, no esporte dos reis havaianos, o Brasil já contava com 

dois títulos mundiais, trazidos por Gabriel Medina em 2014 e Adriano de Souza em 2015. 

Mesmo antes da aparição dessa geração vitoriosa comandada por dois campeões 

mundiais, o Brasil já vinha conquistando, a passos lentos, um nobre espaço no cenário do 

surfe mundial através da garra, do amor e do talento que os nossos atletas sempre 

demonstraram dentro da água, principalmente ao representar nossa bandeira. Essa onda foi 

apelidada pelos locutores da World Surf League de Brazilian Storm, a tempestade 

brasileira. 

 

1.3 Delimitação do Problema 

 

Em assembleia realizada no dia três de outubro de 2016, na cidade do Rio de 

Janeiro, que acabara de realizar os Jogos Rio 2016, o Comitê Olímpico 

Internacional, COI, admitiu por unanimidade a entrada de cinco novos esportes no 

programa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020: Surfe, Skate, Escalada, Beisebol, 

Softbol para as mulheres, e Caratê. Tais esportes já haviam obtido o aval do Comitê 

Executivo da entidade e precisavam apenas da aprovação dos membros da 

assembleia do Comitê Olímpico Internacional para 2020.  

 
O COI usou dois critérios para justificar a decisão de incluir as modalidades no 
programa olímpico: as que são extremamente populares no Japão 
(beisebol/softbol e caratê) e as que vão atrair atenção dos jovens (surfe, escalada 
e skate). ‘O beisebol é o esporte nacional do Japão. O caratê nasceu no país. Já 
os outros vão inspirar jovens a gostarem do esporte olímpico’, afirmou Yoshiro 
Mori, membro do comitê executivo dos Jogos de Tóquio. (BRASIL, 2016) 
 

 
Ainda que a inclusão não signifique a permanência destas modalidades em 

futuros programas Olímpicos, assistiremos à estreia de quatro modalidades de ação 

em Tóquio 2020, em referência ao surfe, skate, BMX park e escalada esportiva, 
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sinalizando o desejo do COI em permanecer relevante na identidade cultural da pós 

modernidade, como retratada por Stuart Hall (1999). Segundo Hall, as velhas 

identidades estão em declínio, fazendo surgir novas identidades no fragmentado indivíduo 

moderno. O próprio autor adverte que identidade é um conceito demasiadamente complexo 

e que, portanto, seria impossível fazer afirmações conclusivas a respeito do tema. Hall se 

propunha a explorar algumas das questões sobre a identidade cultural na modernidade 

tardia, avaliar se existe uma crise de identidade, em que consiste esta crise e em que 

direção ela está indo (HALL, 1999). 

No caso do COI, tal crise de identidade ficou mais clara a partir dos anos 2000, 

com a crescente ascensão do profissionalismo no esporte e uma infinidade de interesses 

comerciais se sobrepondo ao espírito olímpico (RUBIO, 2016). Segundo a autora, “os 

responsáveis por essa regulamentação, que levou à profissionalização dos atletas e do 

espetáculo esportivo, foram Juan Antonio Samaranch, pelo COI, e João Havelange, pela 

Fifa” (RUBIO, 2016, p.26).   

O Movimento Olímpico passou a sofrer uma recorrente oposição pública por parte 

de cidadãos e países europeus, antes orgulhosos de sediar eventos Olímpicos, agora 

preocupados com o alto custo monetário e outras implicações negativas em sediar 

megaeventos como os Jogos Olímpicos. Parte desta oposição se refere ao 

descontentamento generalizado à flagrante contradição ética e moral representada pela 

realização dos Jogos Olímpicos de verão em Pequim 2008 e dos Jogos Olímpicos de 

inverno em Sochi 2014, considerando o histórico negativo de China e Rússia no que diz 

respeito a direitos humanos, tão amplamente defendidos pelo Movimento Olímpico 

(MACALLON, 2016). Outro sinal de rejeição aos Jogos pôde ser verificado na crescente 

onda de recusa ou desistência de candidaturas em sediar os Jogos, inclusive por referendos 

populares contra a participação no processo de candidatura para sediar os Jogos Olímpicos 

de inverno 2022, que culminou por sacramentar uma disputa particular entre Almaty, 

Cazaquistão e Pequim, China, com vitória desta última, após as desistências de Davos, 

Suíça; Munique, Alemanha; Estocolmo, Suécia; Lviv, Ucrânia; Cracóvia, Polônia e 

finalmente Oslo, Noruega, em outubro de 2014, por plebiscito.  

Foi pensando nestas e outras questões, como o combate à corrupção no ambiente 

olímpico, a igualdade de gêneros, o controle ao doping, o empoderamento do atleta e o 

controle sobre o agigantamento dos Jogos Olímpicos (COMITÊ OLÍMPICO 

INTERNACIONAL, 2016), que Thomas Bach, recém eleito presidente do COI em 2013, 
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encomendou uma consulta entre os membros da entidade, que trouxeram 1.200 propostas 

para a 127ª sessão do COI, em dezembro de 2014, resultando em 40 recomendações, 

conhecidas como Agenda 20+20, consideradas estratégicas para o futuro do Movimento 

Olímpico e, consequentemente, dos Jogos Olímpicos. 
 
A implementação das recomendações da Agenda 20 + 20 do COI indica não 
apenas uma mudança de rumos para o Movimento Olímpico, como também uma 
transformação no papel social do atleta, que deixa de ser apenas um executor de 
gestos habilidosos valiosos para o espetáculo esportivo e passa a ser uma figura 
central dentro do Movimento Olímpico. Essa alteração de postura do COI aponta 
para uma tentativa de resgate dos valores olímpicos, virtudes desejadas, mas 
perdidas ao longo do processo de transformação do Movimento Olímpico e 
irreconhecíveis para a sociedade atual. (RUBIO, 2016, p.27) 
 
 

Novas modalidades, mais identificadas com a sociedade moderna e seus ideais de 

vida e consumo fazem parte das recomendações da Agenda 20+20, indicando um caminho 

menos tortuoso para manter o interesse da sociedade pelos Jogos Olímpicos e trazer novo 

impulso para o fortalecimento da filosofia de vida olímpica representada pelo Olimpismo. 

Resta saber qual será o impacto da entrada do surfe entre os esportes olímpicos, nosso 

problema de pesquisa. 

  

1.4 Objeto 
 

A entrada do Surfe no programa olímpico Toquio 2020 é nosso objeto de estudo e 

representa uma mudança, tanto para o Comitê Olímpico Internacional (COI), quanto para 

os adeptos do surfe e do skate que, até então, se mantiveram à margem do sistema, muitas 

vezes orgulhosos desse fato, por considerarem o surfe e o skate não como esportes, mas 

como estilos de vida.  

 
Ao que parece, há quem seja radicalmente contrário à inclusão nos Jogos 
Olímpicos. Nascido na Bélgica, mas filho de pai marroquino, Youness Amrani, 
que foi eleito o melhor skatista europeu de 2014 pelo site especializado 
“Kingpin”, é um deles. “Não acho que tenha que ir para as Olimpíadas. Não tem 
nada a ver. Eu não acho que o skate seja um esporte. Eu ando de skate pelo 
skate, eu ando de skate para mim, até para impressionar minha mãe e meus 
irmãos – garantiu refletindo a opinião de muitos praticantes, que consideram o 
skate apenas um ‘estilo de vida’”. (FRICKE, 2014, grifos do autor) 
 

 

Considerada por Thomas Bach, presidente do COI, como uma proposta 

histórica, o Surfe e o Skate, assim como a Escalada Esportiva e o BMX Park, se 
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tornarão olímpicos em 2020, promovendo um rejuvenescimento da audiência olímpica e, 

ao mesmo tempo, provocando uma mudança significativa na percepção do público 

conservador em relação a esses esportes. Tais modalidades, além de modernas e 

adoradas pelo público jovem, sugerem um desejo do Comitê Olímpico por 

renovação, abertura e juventude.  

 
Queremos levar o esporte para a juventude. Com as muitas opções que os jovens 
têm, não podemos esperar que venham a nós. Temos que ir até eles. Isso faz 
parte das recomendações da Agenda Olímpica 2020. Os cinco esportes são uma 
combinação inovadora de eventos estabelecidos e emergentes, voltados para a 
juventude e que são populares no Japão, o que adicionará legado aos Jogos de 
Tóquio, afirmou o presidente do COI, Thomas Bach. (COMITÊ OLÍMPICO 
BRASILEIRO, 2016) 

  

Os esportes de aventura têm a missão de resgatar o interesse da juventude pelos 

Jogos Olímpicos, provocando a formulação de uma questão central para esta pesquisa: qual 

será o impacto da inclusão do surfe no Programa Olímpico Tóquio 2020? Tal pergunta 

sugere um roteiro destinado a delimitar o objeto deste estudo, centrado na inclusão do surfe 

nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A relevância desta dissertação está em delinear os 

motivos (culturais, históricos e sociais) e as possíveis consequências da inclusão do surfe 

no programa olímpico. 

 

1.5 Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo desta dissertação é analisar as expectativas em torno da entrada do surfe 

no Programa Olímpico de Tóquio - 2020, em termos de popularidade e juventude, 

procurando compreender a relação entre seu estilo de vida e os valores humanos do 

Olimpismo. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

a) Identificar os motivos que fundamentam a entrada do surfe no Programa 

Olímpico Tóquio 2020;  

b) Avaliar as expectativas de jornalistas, gestores e atletas quanto à inclusão do 

surfe no Programa Olímpico Tóquio 2020. 
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 2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

O fenômeno da aparição e crescimento dos esportes de aventura no Brasil e 

no mundo corresponde ao período da história conhecido como pós modernidade, 

iniciado em meados do século XX. Tornou-se comum falarmos do nosso tempo como 

aquele da alta velocidade, quase relegando ao esquecimento um tempo não muito 

distante, em que a vida se parecia com um caminhar sem pressa por trilhas seguras. 

Para entender essa alta velocidade é necessário compreender a sociedade 

contemporânea. Comparada à sociedade do século XIX e de parte do século XX, a 

nossa subverteu antigos estilos de vida. Os novos estilos se alimentam de contínuas 

inovações tecnológicas e científicas e também de valores e padrões socioculturais 

inspirados na afirmação de novas identidades. Assim, a descontinuidade das 

tradições é uma marca importante da pós-modernidade. “[...] o ciclo histórico em que 

nos encontramos está inteiramente tomado pela mudança acelerada, ininterrupta e 

cumulativa. Nele, entrecruzam-se inovações tecnológicas e modificações socioculturais 

que repercutem sobre todos os planos e setores da vida social” (NOGUEIRA, 1995, p. 

107).  

 
[...] a transformação das experiências da vida cotidiana, com a introdução, 
nos lares e mesmo na vida íntima, de uma tecnologia sempre em mudança. 
Tem se que mudar hábitos, ideias, credos – e reaprender praticamente tudo 
três vezes na vida. Quanto tempo se consegue resistir? (HELLER, 1999, p. 
65). 

 

Não há uma expressão única para designar o nosso tempo e as sociedades nele 

forjadas. Pós modernidade, modernidade tardia, sociedade de controle, sociedade da norma 

e sociedade líquida são algumas das designações atribuídas a ele por estudiosos da 

contemporaneidade. Vivemos numa sociedade complexa e multifacetada. Uma sociedade 

global que, de um lado, mantém seus cidadãos fortemente interconectados e, de outro, 

extremamente vulneráveis em seus vínculos relacionais de inclusão e pertencimento.  
 
O emergir da individualidade assinalou um progressivo enfraquecimento, a 
desintegração ou destruição da densa rede de vínculos sociais que amarrava 
com força a totalidade das atividades da vida. Assinalou também que a 
comunidade estava perdendo o poder – e/ou o interesse - de regular 
normativamente a vida de seus membros (BAUMAN, 2007, p. 31).  
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Na pós modernidade, o indivíduo torna-se a própria referência. Nesse caldo, 

ganham significado o presente e não o futuro, o imediato e não o mediato, os projetos 

individuais, de grupos particulares, de minorias e não mais os de coletivos expressos nas 

classes sociais, nas maiorias. A ação política é, portanto, contaminada pela fragmentação 

dos interesses. Por meio de diversos microgrupos identitários, a sociedade civil coloca em 

segundo plano os canais tradicionais de representação e mediação dos interesses coletivos 

(partidos, parlamentos, sindicatos). Como diz Jean Lyotard (2002), este é o período em que 

todas as grandes narrativas (teleologias ou visões de mundo) que privilegiam o coletivo 

entram em crise e introduzem a primazia dos indivíduos e dos direitos humanos, direitos 

dos cidadãos. O movimento dos jovens em 1968, “é proibido proibir”, já sinalizava uma 

ruptura com a socialização disciplinar e propugnava uma socialização negociadora mais 

indutora da afirmação dos indivíduos. Por outro lado, a consolidação dos Estados Nações 

abriu espaços para a individualização crescente. Desta forma o indivíduo pode trilhar sua 

liberdade, não mais dependente da família ou da comunidade, mas sim do Estado Nação 

que assumiu progressivamente, pela via de suas políticas públicas, a sobrevivência e a 

proteção de seus indivíduos. Os fenômenos de globalização, reestruturação produtiva e a 

financeirização da economia representaram uma ruptura com a sociedade salarial que 

parecia uma conquista irreversível no período do pós guerra. Vimos crescer 

progressivamente o setor de serviços com a introdução de novas variantes em torno do 

trabalho: trabalhadores autônomos, empregos em meio período, trabalho a domicílio, on-

line, etc.  

Com a financeirização da economia, a produção de riqueza dispensa, cada vez 

mais, o trabalho assalariado, produzindo uma nova composição na relação entre trabalho 

material e imaterial (NEGRI, 2001). Cresce no mundo a população sem emprego e pior, 

sem trabalho. Já é notório que a automação vem provocando um enorme desemprego 

estrutural, mas a falta de trabalho, como entendíamos tradicionalmente, tem propiciado a 

expansão da chamada plena atividade. Os esportes de aventura assumem estas 

características: são individuais e motivados por vontade própria, são formas de lazer mas, 

para os que se destacam, podem se tornar uma atividade rentável e profissional.  

Nos tempos atuais o indivíduo, e nele a utopia do consumo, da técnica e da 

informação, torna-se referência. Assim, ganham significado os discursos de nicho, em 
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detrimento das grandes teleologias sociais; os projetos individuais, particulares, de 

minorias, em detrimento de expressões coletivas, de classes sociais e de maiorias.  

Mais que o individualismo, o indivíduo é nosso foco de reflexão. Na sociedade 

contemporânea, tomada pela velocidade das mudanças, incertezas, falta de trabalho e voraz 

consumo, a prática dos esportes de aventura prometem a afirmação da liberdade do 

indivíduo e do enfrentamento de suas angustias, transformando o risco e a natureza em 

parceiros no controle de sua liberdade e emancipação. A adesão dos esportes de aventura 

aos Jogos Olímpicos pode neutralizar a busca deste indivíduo por afimação e, 

contrariamente, exaltar o sentido do coletivo e da afirmação humanitária. É nesse veio que 

emergem os movimentos de defesa ecológica, de defesa de minorias e de defesa dos 

consumidores, entre outros, que expressam características plurais, mas fragmentadas e 

particulares, próprias da sociedade contemporânea.  

O mesmo movimento acontece nos meios de comunicação, fazendo com que a 

sociedade substitua, a princípio lentamente e, mais tarde, de forma acelerada, veículos 

tradicionais de mídia como jornais, revistas, televisão e rádio, todos no formato 

unidirecional, ou seja, dos produtores de conteúdo ao público em geral, para o modelo 

digital, multidirecional e compartilhável possibilitado pela internet, como são as chamadas 

mídias sociais (SHIRKY, 2011). Hoje, tudo é instantâneo e a unanimidade totalitária não é 

mais o modelo ideal, abrindo espaço para uma diversidade infinita de estilos e 

preferências, trazendo à tona culturas de nicho antes relegadas a um plano inferior, como é 

o caso do surfe e dos esportes de aventura. 

Francisco Ortega é um dos principais estudiosos das biossociabilidades emergentes, 

característica marcante da sociedade contemporânea. Segundo o autor, o culto ao corpo 

induzido pela ênfase no cuidados corporais, médicos, higiênicos e estéticos leva os 

indivíduos contemporâneos “à formação de identidades somáticas, as bioidentidades, as 

quais tem deslocado para a exterioridade o modelo internalista e intimista de construção e 

descrição de si” (ORTEGA, 2006, p. 42).  

A biossociabilidade emerge nesta sociedade contemporânea como a mais forte 

mediação das sociabilidades. Não se trata mais de uma sociabilidade que nasce das 

relações de grupos vinculadas a um projeto coletivo: aquelas originárias de relações 

consanguíneas, comunitárias, de partidos e movimentos coletivos, de pastorais ou de outros 

agrupamentos tradicionais marcados pela raça, classe, orientação política, profissional ou 

religiosa. O culto à interesses particulares guia a sociabilidade dos dias atuais. Exprime o 
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desejo dos indivíduos de se manterem conectados, sem que os vínculos aí estabelecidos 

lhes ameacem a individualidade. A sociabilidade emergente é apolítica, laica e individual 

(ORTEGA, 2006). 

As novas concepções e práticas da medicina calcadas na prevenção e na garantia de 

saúde transformaram-se em forte indutor de novos estilos de vida e também de novas 

subjetividades, bem ao estilo das tribos dedicadas ao surfe e à vida na praia. Há uma 

intolerância e uma rejeição a estilos de vida que não valorizem o corpo saudável, e, em 

contrapartida, uma compulsão na busca da performance ideal. É nesse contexto que ocorre 

um aumento exponencial na procura por exercícios físicos, academias, práticas esportivas 

e, claro, as acessíveis ondas que quebram livremente na orla das principais cidades 

litoraneas brasileiras ou ainda, para os praticantes de skate, ruas de asfalto e parques 

públicos de qualquer cidade, no litoral ou no interior do Brasil.  

Assim podemos compreender a grande popularidade do surfe, do skate e de outros 

esportes de aventura, que se casam igualmente ao individualismo e à solidão de muitos dos 

indivíduos urbanos. Além de individuais, são atividades livres e de baixo custo: dependem 

apenas do interesse e do esforço próprio, além de haver uma boa disponibilidade de locais 

para sua prática, considerando a variedade infinita de obstáculos urbanos para o skate e as 

democráticas ondas espalhadas nos mais de oito mil quilômetros do litoral brasileiro. 

Paradoxalmente esses esportes transformam-se em possibilidade de conexão, de 

sociabilidade e garantia de vínculos, campo fértil para a prática e desenvolvimento de 

valores humanos que encontram simetria nos chamados valores Olímpicos de respeito, 

amizade e excelência. 

 

2.1 O papel da mídia especializada em esportes de aventura: o caso dos X Games 

 

 Um bom exemplo desse irresistível fenômeno global pode ser dado com os X 

Games, também conhecidos como as “Olimpíadas dos Esportes de Aventura”, que teve 

início em 1995 e se solidificou ao longo dos anos seguintes para propiciar, inclusive, o 

objeto deste estudo, considerando a elevação de esportes como o snowboard, o surfe, o 

skate e a escalada esportiva ao patamar olímpico. Segundo a emissora de TV a cabo ESPN 

(2018), criadora e mantenedora dos jogos, os X Games foram pensados em 1993 e 

programados para acontecer pela primeira vez em 1995, no estado de Rhode Island, 

nordeste dos Estados Unidos.  
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Nesta primeira edição, que aconteceu de 24 de junho a primeiro de Julho de 1995, 

nas cidades de Newport, Providence e Middletown, em Rhode Island, as disciplinas 

esportivas foram: Bungy Jump, Eco-Challenge, Patins In-line,  Skate, Skysurfe, Escalada 

Esportiva, Street Luge, Mountain Bike e Esportes Aquáticos. Conhecidos em sua primeira 

edição como Extreme Games, os jogos desenhados pela, e para a, rede de TV a cabo norte 

americana especializada em esportes, ESPN, tiveram um público local de 198.000 

espectadores e uma repercussão entusiasmada por parte de atletas, organizadores, 

espectadores e patrocinadores, fazendo com que a rede de TV norte americana anunciasse 

uma nova edição para o ano seguinte no mesmo local, contrariando os planos iniciais de 

um evento a cada dois anos. Em janeiro de 1996, por questões de marca e melhor tradução 

para audiências internacionais, o nome oficial do evento muda de Extreme Games para X 

Games.  

Entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 1997, acontece a primeira edição de inverno 

dos X Games, os Winter X Games, em Big Bear Lake, na California, perante um público 

local de 38.000 espectadores e transmissão para 198 países em 21 línguas, com as 

seguintes disciplinas: Snowboard, Escalada em Gelo, Mountain Bike na neve, Shovel 

Racing, corrida em pás de neve, e um evento Multiesportes de inverno. Em junho do 

mesmo ano, a terceira edição dos X Games acontece em San Diego, Califórnia, reúne um 

público local recorde de 221.000 pessoas e mais uma novidade, a competição de 

Snowboard Big Air, com uma rampa de dez andares e neve artificial em pleno verão 

americano. A inovação, com crescimento de público local e audiência global continuam a 

acontecer nos anos seguintes, assim como etapas qualificatórias em outros continentes, 

como os X Games Asia, em Phuket, Tailândia, 1998. 

Os primeiros X Games da América Latina acontecem em março de 2002, no Rio de 

Janeiro, com um público local de 37.500 espectadores, classificando atletas latino 

americanos de Skate, BMX, Patins In-line e Wakeboard para a oitava edição dos X Games 

em agosto na Filadélfia, com um público local recorde de 221.352 espectadores e quase 63 

milhões de telespectadores pelos canais ESPN, ESPN 2 e ABC Sports. No ano seguinte, 

2003, os X Games Latinoamericanos aconteceram pelo segundo ano consegutivo no Rio de 

Janeiro, de 11 a 13 de abril, levando 71.200 pessoas à praia do Leme durante os três dias 

de evento. No domingo, mais uma vez durante o programa Esporte Espetacular, a TV 

Globo atinge cerca de 30 milhões de lares e consolida a importância e popularidade dos 

“jogos radicais” no Brasil. 
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Nos Estado Unidos, a nona edição dos X Games acontece em Los Angeles pela 

primeira vez e promove também a estréia do surfe entre suas modalidades, no tradicional 

pier de Huntington Beach, atraindo 25.500 espectadores à praia. A audiência entre jovens 

de 12 a 17 anos aumenta 10% em relação ao ano anterior, mostrando grande interesse por 

parte do público teenager. A consagração veio no ano seguinte, 2004, com o aniversário de 

dez anos do evento e mais recordes de público em todas as suas versões: Os Winter X 

Games, em Aspen, Colorado, levam 66.500 espectadores à montanha em quatro dias de 

evento, Os Asian X Games, em Kuala Lumpur, na Malasia, reúnem 92.907 fãs em uma 

semana de competição e a terceira edição consecutiva  de Latin American X Games, no Rio 

de Janeiro, atrai 83.950 pessoas à praia do Leme para assistir a final de skateboard vertical 

na areia. Na sexta feira, dia 6 de agosto de 2004, a décima edição dos X Games, em Los 

Angeles, atinge a marca de dois milhões de espectadores locais em 10 anos, com recorde 

de público para um único dia de competição, 70.380 pessoas no sábado, dia 7 de agosto, 

com público total de 170.471 espectadores em quatro dias de evento. 

Em anos posteriores, os X Games ampliam ainda mais sua popularidade com 

eventos de grande repercussão em diferentes cidades do planeta, como Barcelona,  

Espanha em 2002 e 2013; Whistler, Canadá em 2003; Seul, Coreia em 2005; Bangkok, 

Tailândia em 2005; Dubai, Emirados Árabes em 2005, 2006 e 2007; Cidade do México, 

México em 2007 e 2008; Shangai, China em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; Rio de 

Janeiro de 2002 a 2004, São Paulo em 2008 e Foz do Iguaçu em 2013, Brasil; Tignes, 

França em 2010, 2011, 2012; Munique, Alemanha em 2013; Austin, Texas em 2014, 2015 

e 2016; Oslo, Noruega em 2016 e Minneapolis, EUA em 2017, 2018 e 2019.  

Fora dos Estados Unidos, não apenas o evento se tornou conhecido, graças à 

diversidade de locações e a enorme força da cobertura televisiva, streamming e também 

das mídias sociais, como foi a plataforma ideal para difundir novas modalidades em 

diferentes esportes que passaram a fazer parte dos X Games e se tornaram muito populares, 

principalmente entre o público mais jovem, como foi o caso do Snowboard Superpipe, em 

2000, que estreou como disciplina olímpica com o nome de Snowboard Halfpipe nos Jogos 

de Nagano, 1998; Skate e BMX Park, em 2001, que vão estrear como disciplinas olímpicas 

nos Jogos de Tóquio 2020; Ski Slope Style e Superpipe, em 2002, que estrearam como 

disciplinas olímpicas nos Jogos de Sochi 2014 e ainda o Skate Big Air, em 2004 e BMX 

Big Air, em 2006, que ainda não existem enquanto competições Olímpicas. 
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Ao longo dos 24 anos de existência deste festival de esportes de ação, muitas 

disciplinas foram incluídas, enquanto outras foram excluídas do programa oficial, já que o 

evento tinha como característica servir como um laboratório, no sentido de explorar as 

possibilidades de engajamento e popularidade entre diferentes modalidades dos esportes de 

ação. O surfe fez parte dos X Games entre 2003 e 2007, sendo que, de 2005 a 2007 o 

evento aconteceu em Porto Escondido, no México, considerando o histórico de duas 

edições com condições desfavoráveis para a prática do esporte em Huntington Beach e a 

dificuldade em atrair os melhores surfistas do planeta para esta competição, já que a 

probabilidade de poucas ondas era enorme no verão da Califórnia e a premiação em 

dinheiro não era um atraente para os melhores surfistas do mundo, que ainda deveriam se 

adequar a uma agenda atribulada de viagens em competições pelo circuito mundial para 

conseguirem participar dos X Games.  

Dada a sua dependência em relação às condições de prática do esporte 

proporcionada pela sempre imprevisível natureza, o surfe era o único esporte que dependia 

de uma agenda própria e acontecia, no caso de Puerto Escondido, a cerca de 2.500 milhas 

de Los Angeles, onde todas as outras modalidades dos X Games eram disputadas ao vivo. 

Como resultado, o Surfe foi excluído dos Jogos em 2008. Em 2013, a organização dos X 

Games fez uma última tentativa de incluir o surfe no programa oficial com o Real Surf, 

uma competição de vídeos curtos de surfe com votação do público e não mais ao vivo e no 

local onde todas as outras disciplinas eram realizadas. 

 
Como um esporte que requer certa paciência e talvez até sorte para 
que as condições cooperem, quando os X Games deixaram o surfe, 
eles mostraram como o marketing de surfe para as massas pode ser, 
por vezes, mais problemático do que valoroso – tradução nossa 
(HEYDEN, 2014).  
 
 

Tal dificuldade representa o maior empecilho para a inclusão do surfe no programa 

Olímpico ou em qualquer competição oficial vinculada a datas específicas e transmissões 

ao vivo pela televisão, já que o surfe, como conhecemos, depende da qualidade e do 

tamanho das ondas, conforme as condições oferecidas, com possibilidades de se tornar 

uma decepção quanto ao nível de performance e espetáculo proporcionado. Já entre 

esportes praticados em locais e horários delimitados, mais previsíveis e independentes das 

condições impostas pela natureza, como o skate, tal preocupação inexiste. 
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2.2 Skate, o Filho Rebelde do Surfe  
 

Esporte urbano e apenas dependente da qualidade da superfície em que suas rodas 

deslizam, para o historiador americano Rhyan Noll (2000), em seu livro Skateboard 

Retrospective, a primeira patente do skate se deu em 1939, enquanto Michael Brooke 

(1999), afirma que sua origem remete aos chamados scooters, caixas de laranja fixadas 

sobre uma tábua de madeira, com eixos e rodas, nos Estados Unidos do início do século 

passado, o que denota uma origem ainda mais antiga para o que se supunha apenas uma 

adaptação das pranchas de surfe para uso no asfalto ao final dos anos 1960. 

O skate, ou surfinho, como era chamado em sua introdução no Brasil, tinha 

inspiração no surfe e foi inicialmente conhecido como surfe no asfalto, com manobras e 

atitudes próprias ao surfe e aos surfistas, só que fora da água e, de preferência, em ladeiras 

que lembravam o ato de descer ondas. Como consta no livro A Onda Dura: 3 Décadas de 

Skate no Brasil, segundo César Augusto Diniz Chaves Filho (2000), o skate chegou ao 

Brasil através de alguns surfistas cariocas ainda no final da década de 60, que o 

descobriram em anúncios veiculados por uma revista norte-americana chamada Surfer. 

Além da influência do surfe, o skate carrega também a rebeldia e a transgressão do 

movimento punk, como bem afirma Brandão: 
 
Todo esse espírito de contestação, irreverência e rebeldia (contra tudo e todos!) 
que vinha com a cultura punk importada de países da Europa, principalmente da 
Inglaterra - mas também dos Estados Unidos - dava o tom e o ritmo da prática do 
skate nos anos 80. Possivelmente, o entrelace entre ambas as culturas deu forças 
e coragem para que os skatistas deixassem de se aventurar somente por locais 
como ruas, ladeiras ou praças e passassem, numa apropriação que carrega um 
bom tom de transgressão, a utilizar outros aparelhos urbanos, tais como 
corrimãos, escadas e bancos. O que se procura colocar, portanto, é que existe 
uma semelhança entre a atitude do skatista de perambular por locais não 
projetados para sua prática com a atitude do movimento punk em negar qualquer 
tipo de imposição social. Em suas novas representações sobre os espaços 
urbanos, os skatistas carregavam também um pouco do espírito utópico desse 
movimento, pois ambos enxergavam a realidade como algo possível de ser 
questionado, negado e refeito a sua própria vontade (BRANDÃO, 2008, p. 15). 

 

Fruto de um período de contestação e mesmo de transformação da sociedade no 

final dos anos 1960, tal traço comportamental, a rebeldia, sempre fez parte do estilo de 

vida que acompanha a prática do skate e foi frequentemente usado como argumento para a 

não inclusão do skate entre as modalidades mais tradicionais, reconhecidas como olímpicas 
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(FALCÃO; UVINHA, 2018). Ainda hoje, importantes personagens do universo das quatro 

rodinhas, fazendo referência ao skate, continuam a contestar a entrada de seu esporte no 

programa olímpico, demonstrando oposição e falta de consenso quanto ao tema.  

Segundo Tony Hawk, um dos maiores skatistas de todos os tempos, vencedor de 10 

X Games, entre outras conquistas, “O skate não precisa do status olímpico. Somos um 

esporte ligado à contracultura. Não vai mudar o que o skate é e não vai mudar a razão pela 

qual as pessoas praticam o esporte [...] eu acredito que os Jogos Olímpicos precisem mais 

do skateboard do que nós precisamos deles.”1 

Em outra reportagem do jornal Folha de São Paulo, de 04/07/2019, o brasileiro 

Bob Burnquist, outro skatista multicampeão dos X Games e ex presidente da CBSK, afirma 

que “O skate existe independente do que se chama de esporte. É um estilo de vida. A 

maioria dos skatistas começa a andar de skate como brincadeira, sem vontade de competir” 

por isso ele entende a entrada do skate nos Jogos Olímpicos como “uma oportunidade de 

crescimento, mas não é nossa identidade, está muito longe de ser. Competição e skate 

como estilo de vida não batem.”2 

Tony Alva, outro nome conhecido no universo do Skate, pioneiro do esporte e um 

dos primeiros skatistas a se destacar em competições na California dos anos 1960, é mais 

radical em sua análise, “Eu sempre disse que os jogos Olímpicos precisam muito mais da 

gente do que nós deles. O skateboard enquanto forma artística deve se dissociar da 

corrupção política e da ganância do COI.”3 

Nas próximas Olimpíadas, este tipo de contestação não fará qualquer sentido, pois, 

assim como o Surfe, em Tóquio 2020 o skate entrará no programa dos Jogos Olímpicos de 

verão e a prática esportiva, até então considerada por seus adeptos mais radicais como uma 

contestação ao sistema, será incorporada ao próprio sistema. 

2.3 Surfe Competitivo 
 

O surfe começou a avançar nesta direção durante as décadas de 1960 e 1970. Em 

busca da profissionalização do esporte, foram criadas associações ao mesmo tempo em que 

 
1 https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/08/para-tony-hawk-skate-nao-precisa-dos-jogos-
olimpicos.shtml 
 
2 https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/07/1898248-com-origem-em-comum-surfe-e-skate-divergem-
sobre-entrada-na-olimpiada.shtml 
 
3 https://www.highsnobiety.com/2016/09/09/olympics-skateboarding-reactions/ 
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autoridades locais de regiões costeiras de Austrália, Estados Unidos, África do Sul e 

também Brasil, elaboravam leis a fim de controlar a prática do surfe, já que, segundo estas 

autoridades, “o surfe era um passatempo inútil, egoísta e sem relação institucional” 

(BOOTH, 2013, p.3). De acordo com o mesmo autor, todo esse controle serviu como 

marco inicial para que surfistas começassem a se reconhecer como esportistas, organizando 

associações formais de surf, com o objetivo de ganhar credibilidade. Mas a 

profissionalização do esporte também sofria forte resistência por parte de muitos surfistas 

que, de acordo com Flynn (1987, p. 400), consideravam a prática do surfe como uma 

“dança” dotada de “energia natural”, que estabelecia uma íntima relação entre o surfista e a 

natureza, dificultando qualquer abordagem profissional para o esporte. Praticantes a favor 

do amadorismo e do surfe de alma sentiam-se amparados pela contracultura, pelo 

antimodernismo e pela independência alternativa que culminou na turbulência global de 

1968 (HARVEY, 1990).  

Em 1964, um campeão nacional peruano, Eduardo Arena, fundou a International 

Surfing Federation, ISF, ao final de um campeonato mundial de surfe em Sydney, 

Austrália, que viria a ser reconhecido, posteriormente, como o primeiro campeonato 

mundial de surfe amador (WARSHAW, 2013, p. 291). Ainda segundo Warshaw (2013), a 

ISF esteve à frente dos campeonatos mundiais amadores entre os anos de 1965 e 1972, mas 

o crescimento do surfe competitivo e a péssima repercussão do campeonato mundial 

amador de 1972, por falta de ondas, acabou enfraquecendo a ISF, que decidiu suspender 

seus campeonatos.  

No ano 1976, a ISF teria seu nome substituído por International Surfing 

Association, ISA, que voltou a realizar os eventos amadores de surfe a partir de 1978 e foi 

oficialmente reconhecida como corpo governante do mundo do surfe amador pela Global 

Association of International Sport Federation, GAISF, em 1982. Atualmente, a ISA é 

composta por 104 Federações Nacionais de surfe em 5 continentes e presidida pelo 

argentino Fernando Aguerre, um dos grandes responsáveis pelo credenciamento do surfe 

aos Jogos Olímpicos. 

Sob a égide profissional, alguns campeonatos de grande tradição vinham 

acontecendo já há algum tempo, como o Bells Classic, o campeonato de surfe mais 

longevo do mundo, iniciado em 1962 na praia de Bells, sul da Austrália; o Durban 500, 

hoje conhecido como Ballito Pro, que teve sua primeira edição em 1969, nas praias de 

Durban, África do Sul; ou o Pipemasters, criado em 1971, por Fred Hammings, em 
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Pipeline, na costa norte da ilha de Oahu, Havaí. Campeão mundial amador em 1968, 

Hammings passou a ter controle sobre outras competições no Havaí e teve a ideia de 

considerar o total da premiação, em dinheiro, que os atletas somavam durante o período de 

competições. Em 1975, tendo como base as premiações, Hemmings exibiu uma lista com 

os 15 melhores surfistas daquele ano e, no ano seguinte, 1976, foi convencido pelos 

surfistas profissionais australianos, Ian Cairns, Peter Townend e o havaiano Randy Rarick 

a substituir o sistema de classificação por premiação para pontos por colocação, 

inaugurando a era da International Professional Surfers, IPS, que passou a ser reconhecida 

como a principal entidade do surf profissional mundial. Na esteira desta revolução, a 

divisão feminina teve início na temporada seguinte. (WARSHAW, 2003, p.290-291). 

O primeiro circuito mundial de surfe, em 1976, foi vencido pelo australiano Peter 

Towned. Este circuito, promovido pela IPS, continuou até 1982, quando a revista Surfer 

Magazine usou a expressão terminal stagnation, estagnação terminal, para explicar o 

demorado crescimento da IPS, que vinha sendo observado tanto pela mídia, quanto pelos 

próprios atletas profissionais. Estimulado por esta demora, Ian Cairns, ao final do ano de 

1982, liderou um movimento no qual a IPS foi substituída pela Association of Surfing 

Professionals, ASP, sediada na Austrália (WARSHAW, 2003, p. 291). O objetivo desta 

mudança foi promover um gerenciamento conjunto do surf, entre atletas e organizadores 

dos eventos, promovendo um ambiente propício para a criação do chamado Dream Tour, o 

circuito dos sonhos, priorizando a qualidade das ondas para a escolha dos palcos onde 

seriam disputadas as etapas do mundial de surfe, sugerindo um afastamento de regiões 

densamente habitadas, porém pouco consistentes em termos do tamanho e formação de 

suas ondas. A ASP também foi responsável por criar as categorias Junior e Masters em 

âmbito mundial.  

Apenas em 1990 o “circuito dos sonhos” assumiu sua feição moderna com a 

criação de duas divisões, o World Championship Tour, WCT, e o World Qualifying Series, 

WQS. O WCT, circuito principal e divisão em que se define o campeão mundial, é 

atualmente composto pelos 34 melhores surfistas do mundo, que se classificam para tal 

competindo no WQS, circuito de acesso, que é formado por todos os pretendentes a uma 

vaga na elite, sendo, para isso, necessário estar entre os dez melhores do ranking WQS ao 

final de uma temporada. Enquanto isso, pelo ranking WCT, permanecem para a temporada 

seguinte apenas os 22 melhores classificados no ranking anterior e os dez melhores 

colocados no ranking WQS do mesmo ano. Completam a lista de integrantes do WCT dois 
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surfistas convidados, geralmente surfistas da elite que tenham sofrido lesões no ano 

anterior. Além destes 34 atletas fixos pelo ranking, a cada etapa os organizadores tem 

direito de convidar mais dois atletas, totalizando 36 atletas, que podem ser divididos em 12 

baterias compostas por três surfistas, dando início à primeira fase de uma competição 

oficial do WCT.  

Em 2014 a ASP foi comprada pela empresa de mídia ZoSea para transformar-se em 

World Surfing League, WSL, em 2015, controlando os principais Campeonatos Mundiais 

masculinos e femininos de elite, WCT, as Séries de Qualificação, WQS, o Big Wave Tour, 

BWT, o Big Wave Awards, o Campeonato Mundial de Longboard e também o 

Campeonato Mundial Júnior. Com sede em Santa Mônica, na Califórnia, a WSL conta 

também com escritórios comerciais em Nova York, além de escritórios regionais no sul da 

Califórnia e em países como Japão, Austrália, França, África do Sul, Brasil e Havaí.  

 

2.4 Esporte Olímpico 

Há que se compreender, como bem pregava o Barão Pierre de Coubertin, que a 

atividade física e o esporte são essenciais para o desenvolvimento físico, mental e social de 

todo o ser humano. Mais que a prática esportiva em si, o que importa são os valores e os 

ideais implicados. A partir da compreensão dos aspectos intrínsecos que envolvem o 

esporte, incluídos a preparação física e mental, a dedicação, a disciplina, o 

comprometimento, a superação, a saúde, o lazer, a nutrição e as motivações que levam à 

prática esportiva, além do círculo social que se forma em torno da atividade, é possível 

determinar a importância do esporte, qualquer esporte, na formação do ser humano.  

O esporte funciona, muitas vezes, como um simulacro da vida, oferecendo 

inúmeras oportunidades de reflexão e aprendizado através das experiências vividas durante 

a prática esportiva. O treinamento e a competição formam pessoas comprometidas com 

seus ideais, aperfeiçoando métodos e estratégias imprescindíveis ao sucesso nos embates 

da vida, inclusive no campo do esporte. Como espectadores, nos identificamos facilmente 

com os protagonistas da disputa, vivendo emoções reservadas aos atletas mais engajados 

na obtenção do resultado positivo. Não por acaso, o assunto desperta paixões e provoca 

mudanças consideráveis na percepção e na autoestima nacional sempre que grandes 

eventos esportivos acontecem. 

 
Mas o fato básico é que a esfera do esporte entroniza no mundo moderno formas 
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legítimas de medição de força e de comportamento conflitivo e agonístico que, 
embora tenham uma moldura moderna, racional e empresarial, são capazes de 
despertar em circunstâncias especiais ou apropriadas esses valores relativamente 
adormecidos e essenciais à renovação dos laços sociais e da própria 
sociabilidade. (DAMATTA, 1994, p. 14). 
 

Percebendo a importância do esporte para a formação do ser humano, incluindo o 

saudável antagonismo implícito nas disputas esportivas, o Barão Pierre de Coubertin 

reeditou os Jogos Olímpicos da Antiguidade em 1896, para torná-los uma celebração do 

esporte e da vida. Em frase que se tornaria célebre nos anos posteriores, exemplificando o 

espírito olímpico, o barão teria dito “O que importa nos Jogos Olímpicos não é vencer e 

sim participar. O que importa na vida não é o triunfo, e sim a luta.”  (COUSINEAU, 

2004, p. 37) 

 O equilíbrio é parte essencial do surfe, que significa justamente a arte de se manter 

em pé sobre a prancha, enquanto esta desliza e manobra sobre a onda. Deste ritual, fazem 

parte a intuição, os movimentos sutis, a sensibilidade e a leitura do ambiente externo, 

composto principalmente por água em movimento, prancha, vento e a força onipresente da 

gravidade. Além do relativo controle sobre estes elementos externos, é necessário, também 

internamente, o equilíbrio entre mente, corpo e espírito, algo que está no cerne do 

Olimpismo, de acordo com o próprio Barão Pierre de Coubertin (COI, 2003). Trata-se de 

um código intrínseco que visa, em última instância, o desenvolvimento e evolução 

harmoniosa do ser humano, com o objetivo de promover uma sociedade pacífica e a 

preservação da dignidade humana (MULLER, 2004).  

 
A educação, a integração cultural e a busca pela excelência através do 
esporte são ideais a serem alcançados. O Olimpismo tem como princípios a 
amizade, a compreensão mútua, a igualdade, a solidariedade e o fair play 
(jogo limpo). Mais que uma filosofia esportiva, o Olimpismo é uma filosofia 
de vida. A ideia é que a prática destes valores ultrapasse as fronteiras das 
arenas esportivas e influencie a vida de todos (COMITÊ OLÍMPICO 
BRASILEIRO, 2015). 

 

O Olimpismo é, portanto, um instrumento de educação para a vida, baseado no 

contentamento com o esforço,  no valor educativo do bom exemplo e no respeito pelos 

princípios éticos fundamentais universais (COI, 2003), em completa sintonia com o código 

de conduta implícito ao surfe, como bem exemplifica o campeão mundial de surfe de 1977, 

o sul africano Shaun Thomson (2016, p.13) em seu livro O código do Surfista, “Eu logo 

aprendi que cada lição para a vida na água também tinha um significado para a vida na 

terra. Não somente para os surfistas mais jovens, mas para todos nós”.   
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Os Jogos Olímpicos de verão são a principal competição esportiva do planeta, 

atraindo a atenção de milhões de pessoas durante aproximadamente duas semanas, a cada 

quarto anos, despertando enorme paixão e apresentando ao grande público novos ídolos do 

esporte mundial a cada edição realizada. Desde o início dos Jogos Olímpicos da 

Modernidade em 1896, o atletismo ocupa lugar de destaque nas competições olímpicas, 

assim como a natação, a ginástica artística e, mais recentemente, o futebol. Ser olímpica 

representa, portanto, uma gigantesca janela de oportunidade para que uma disciplina 

esportiva alcance popularidade em escala global, aumentando sua credibilidade enquanto 

esporte, sua visibilidade e o valor comercial de seus patrocínios, além de acesso a verbas 

públicas, no caso do Brasil. 

Desde sempre reconhecidos como esportes jovens, alternativos e contra o 

poder estabelecido, muitos fãs de surfe e skate ainda relutam em admitir seus 

esportes nas Olimpíadas, enquanto seus dirigentes entendem a inclusão nos Jogos 

como algo positivo para seu crescimento e popularização. De fato, as modalidades de 

aventura, ou radicais, são muitas vezes associadas à juventude, mas não são território 

exclusivo dos jovens, como bem aponta Uvinha: 

 
Pode parecer, aqui, que se queira afirmar que os esportes radicais sejam 
praticados apenas por adolescentes, como alguma coisa típica da idade.  
Entretanto, verifica-se o fato de não serem apenas estes os praticantes de 
tais esportes, e sim pessoas de todas as idades, possivelmente movidas por 
um certo espírito ou sentimento de jovialidade que essas modalidades 
podem vir a proporcionar. 
Ao falar de uma cultura jovem, penso que adolescentes de distintas épocas, 
lugares e ambientes sociais procuram constantemente dar às suas ações um 
estilo de vida que lhes seja peculiar, estilo este muitas vezes caracterizado 
pela inovação, pela negação dos valores tradicionais, e tais características se 
aproximam de uma forma bastante expressiva das atitudes deferidas pelos 
praticantes de esportes radicais. (UVINHA, 2001, p. 25-26, grifos do autor). 

 
 

Para muitos praticantes, os esportes de aventura não são sequer considerados 

esportes de competição. A prática esportiva é sobretudo uma expressão pessoal, 

envolvendo manobras e desafios que importam mais ao praticante que ao espectador. 

São esportes largamente praticados durante o tempo livre de seus entusiastas que, 

nesses momentos, independem de placar, notas ou adversários. Ainda que 

Dumazedier, referência nos estudos do lazer, nunca tenha escrito sobre esportes de 

aventura, pelas razões aqui citadas, esportes de aventura como o surfe, o skate, o 

BMX park e a escalada, estreantes nos Jogos Olímpicos 2020, se aproximam da 
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definição de lazer proposta pelo autor:  

 
[...] conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda 
para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social voluntária, 
ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se de suas 
obrigações profissionais, familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 1973, p.34) 
 

 
Apesar da mencionada juventude, os esportes de ação atingiram a maturidade 

em diversos aspectos, como a organização em ligas nacionais e internacionais, o alto 

rendimento e o profissionalismo, credenciando-os às mais altas esferas do esporte 

mundial, como é o caso dos Jogos Olímpicos, mesmo não tendo o reconhecimento de 

parcelas mais conservadoras da sociedade que ainda associam estas modalidades à 

contra cultura que lhes deu origem.  

 
Entenda-se por “novos” esportes, num primeiro momento, aqueles não olímpicos 
e não motorizados. Modalidades mais antigas ou contemporâneas que têm sido 
agrupadas em categorias mais gerais que as designam por oposição aos esportes 
tradicionais. Essas atividades ganham cada vez mais adeptos, alimentam um 
segmento crescente da mídia especializada e adquirem seu espaço nas pautas do 
jornalismo tradicional. A frequência de menções a tais atividades pelos veículos 
de informação de massa pode ser lida como indicativo de sua ascensão enquanto 
prática social, do aumento de seu número de praticantes e, ainda, a afirmação de 
sua representatividade enquanto modalidade característica de uma época. Sua 
representação, não apenas na mídia especializada, mas agendada como interesse 
mais geral da população, noticiada para um “grande público”, sugere tal fato. 
(BANDEIRA, 2009, p. 125-126, grifos do autor) 

 
 

Aliando o desejo por juventude e o apelo popular, o COI busca também a 

repercussão midiática que pode gerar ainda mais lucros publicitários para a entidade. 

Através da mídia, o esporte torna-se espetáculo, entretenimento e também informação, 

como bem demonstra a aquisição da ASP por uma empresa de mídia, a ZoSea Media 

Holdings Inc., para transformar uma associação de surfistas profissionais, ASP, em uma 

liga mundial de surfe, WSL, visando uma comunicação mais atraente, perene e próxima do 

grande público, a fim de promover os lucros devidos à qualquer empreendimento de 

natureza privada. Tal metamorfose vem acontecendo desde 2010, com transmissões das 

principais competições do circuito mundial de surfe ao vivo, via internet, despertando 

grande carga de interesse público e, assim, transformando atletas em ídolos numa 

sociedade carente de boas referências.  
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Às vezes, os sentidos do esporte são constituídos pelo atleta que, visto como 
herói ou semideus, é fonte de inspiração. Pode-se constatar uma verdadeira 
veneração pela figura dos esportistas que, por terem se destacado em suas 
respectivas modalidades, tornam-se alvo de atenções. (TAMBUCCI, 2011, p. 
669) 

 

A premissa evidente é de que existe um enorme potencial para o desenvolvimento 

da prática esportiva de aventura no Brasil e no mundo, promovendo os valores humanos e 

ideais olímpicos de ética, excelência e justiça, num cenário esportivo e educacional muitas 

vezes subestimado. Como subproduto, não menos importante, este estudo procura, por 

meio dos Jogos Olímpicos, formas de compreender o surfe com base nos aspectos 

positivos de seu estilo de vida e de que forma tais valores coincidem com os princípios 

olímpicos. 
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3 METODOLOGIA 
 
 

A definição do objeto de pesquisa propõe uma investigação teórica a respeito do 

referido objeto, estabelecendo a necessária ruptura epistemológica, para então definir as 

hipóteses de trabalho que podem ser modificadas ao longo da pesquisa, de acordo com as 

descobertas impostas pela realidade (LOPES, 2014). No enfoque bibliográfico foram 

investigadas categorias teóricas de análise centradas em termos-chave como esportes de 

aventura, surfe, skate, Jogos Olímpicos, atividade física e lazer. Marconi e Lakatos (2010 

p. 166) apresentam a finalidade desta técnica de pesquisa: “[...] colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito, dito, ou filmado sobre determinado assunto”, 

permitindo que se aprofundem ou sejam propostas novas discussões. Já a pesquisa 

documental permite o levantamento de documentos que orientam a organização e gestão da 

competição esportiva nos Jogos Olímpicos, incluindo as regras, locais e procedimentos 

necessários à classificação de atletas e países para as disputas olímpicas.  

Quanto às opções metodológicas, é preciso compreender que estas se baseiam em 

critérios que não se aplicam igualmente, ou com o mesmo peso, em determinada pesquisa. 

Montar uma estratégia metodológica que atenda aos objetivos da pesquisa e às 

características do objeto é o que se deve ter em mente ao optar por critérios operacionais. 

Por conta da natureza deste estudo, a metodologia de pesquisa aplicada ao trabalho foi do 

tipo qualitativa, combinando análise bibliográfica, documental e de campo. “A pesquisa 

qualitativa tem sido, inúmeras vezes, utilizada para descrever uma situação social 

circunscrita (pesquisa descritiva), ou para explorar determinadas questões (pesquisa 

exploratória), que, dificilmente, o pesquisador que recorre a métodos quantitativos 

consegue abordar” (POUPART, 2008, p.130). Para Bogdan (1982), existem cinco 

características a considerar na investigação do tipo fenomenológico e da natureza 

histórico-estrutural, dialética: 

 
1º) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o 
pesquisador como instrumento-chave; 2º) A pesquisa qualitativa é descritiva; 3º) 
Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 
simplesmente com os resultados e o produto; 4º) Os pesquisadores qualitativos 
tendem a analisar seus dados indutivamente; 5º) O significado é a preocupação 
essencial na abordagem qualitativa [...] (TRIVIÑOS, 1987, p. 128-130). 

 

Segundo Minayo, a pesquisa qualitativa responde a questões muito específicas, 
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trabalhando com uma realidade que não pode ser apenas quantificada, porque essa 

realidade possui um universo de significados, motivos, aspirações, valores e atitudes, que 

não podem ser simplesmente reduzidas a operações variáveis ou expressa de forma rasa 

por estatísticas mensuráveis. 

 
A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas 
sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região 
“visível, ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa aprofunda-
se no mundo dos significados das relações humanas, um lado não perceptível e 
não captável em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 2003, p.22, grifos da 
autora). 

 

Com relação ao processo de investigação empreendido na pesquisa qualitativa, 

Triviños (1987) salienta ainda que: a) A pesquisa qualitativa não deve seguir uma 

sequência tão rígida de etapas assinaladas, quanto a quantitativa; b) O pesquisador deve 

iniciar seu estudo apoiado numa fundamentação teórica geral e fazer uma revisão da 

literatura em torno do tópico em discussão, considerando o aparecimento de novos 

questionamentos no decorrer da investigação. c) As variáveis devem ser descritivas e seu 

número pode ser grande. Após a revisão bibliográfica e documental, foi necessário ir a 

campo para compreender as expectativas em relação ao ingresso do surfe nos Jogos 

Olímpicos, fazendo uso de entrevistas semiestruturadas com os principais stakeholders 

envolvidos.  

Para que a amostra fosse representativa, nosso universo de pesquisa foi composto 

por: A) Dirigentes e gestores responsáveis por federações e associações esportivas que 

representam as modalidades em questão, CBSurf e CBSK; B) Membros do Comitê 

Olímpico Brasileiro, COB, da International Surfing Association, ISA, e da Worfld Surf 

League, WSL; C) Jornalistas especializados em surfe e skate; D) Atletas de surfe e skate, 

sobre a inclusão de sua modalidade no Programa Olímpico Tóquio 2020. “Um quarto eixo 

de finalidades teórico-metodológicas caracteriza mais particularmente as pesquisas por 

entrevistas” (POUPART, 2008, p.194), por meio deste eixo, pretende-se conhecer 

ideologias ou atitudes de indivíduos pertencentes a representações, classes sociais ou 

subculturas diversas dentro de uma sociedade, como é o caso da comunidade que gravita 

em torno do surfe e sua relação recém iniciada com os Jogos Olímpicos. 

Os procedimentos metodológicos deste trabalho foram dispostos em três partes: o 

tipo de pesquisa, os procedimentos de pesquisa e a determinação de universo e amostra. O 

tipo de pesquisa utilizado foi o qualitativo, já que o objeto não comporta apenas uma 
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variável e deve ser estudado em sua totalidade e complexidade (FLICK, 2004). Ademais, a 

pesquisa tem caráter exploratório que, segundo Gil (2011, p. 27), tem por objetivo “[...] 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” e, portanto, 

“[...] é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis”.  

Para este estudo, foram adotados dois momentos distintos quanto aos 

procedimentos de pesquisa. Num primeiro momento, foi realizada uma revisão 

bibliográfica, que pressupõe a seleção e análise de dados secundários, por meio de 

pesquisa em livros, artigos e periódicos abrangendo temas que contribuem com a discussão 

teórica aqui estabelecida. Veal (2011, p. 91) apresenta as funções da pesquisa bibliográfica 

na pesquisa. Entre elas, destaca-se a revisão literária como “fonte de informação que é 

parte integral de apoio à pesquisa”, como “referências para comparação” e “fonte de ideias 

metodológicas ou teóricas”, que auxiliaram este pesquisador na concepção e construção do 

trabalho.  

Em seguida, foi realizada uma pesquisa de campo, com o intuito de “[...] conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma 

resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar [...]” (MARCONI; LAKATOS, 

2010, p. 169). Para conseguir tais informações, utilizamos um roteiro de entrevista 

semiestruturada (MARCONI; LAKATOS, 2010), contendo questões chave, cujos temas 

norteiam este trabalho, com flexibilidade suficiente para que o entrevistado traga novas 

ponderações a partir das questões formuladas, no sentido de aprofundar a discussão e trazer 

à tona informações não previstas pelo pesquisador. Assim, foi elaborado um questionário 

(ver apêndices), dando aos entrevistados liberdade para discorrer sobre os assuntos 

levantados sem quaisquer limitações temporais ou ideológicas.  

A compreensão dos dados se dará pela análise de conteúdo, que segundo 

(TRIVINOS, 1987, p. 60) caracteriza-se pelo “[...] conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens [...]” a obtenção de indicadores qualitativos, estabelecendo 

critérios que auxiliem para a discussão dos resultados obtidos.  

Assim, nossa pretensão inicial era entrevistar um mínimo de 10 sujeitos, 

representativos para o universo proposto, transcrevendo suas respostas e categorizando-as 

de acordo com os questionamentos surgidos durante o estudo, para responder aos objetivos 

traçados. A prática da pesquisa, no entanto, nos impulsionou a colher 26 entrevistas, com 
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atletas, dirigentes e jornalistas especializados em surfe e skate, considerando o skate como 

extensão do surfe e, assim, procurando compreender a inserção dos esportes de aventura no 

programa olímpico. 

A prática da pesquisa nos impôs problemas de ordem ética, no sentido de não 

interferir nos afazeres de nossos entrevistados e respeitar sua disponibilidade para a 

pesquisa. Grande parte de nossos sujeitos de pesquisa eram personagens já conhecidos pelo 

pesquisador, que os havia entrevistado em outras ocasiões por conta de seu trabalho como 

jornalista esportivo. Graças a este conhecimento prévio, não houve grandes dificuldades na 

abordagem aos sujeitos de pesquisa, considerando ainda que as entrevistas foram 

realizadas durante eventos nos quais o pesquisador desempenhava seu papel como 

jornalista esportivo, ou logo após tais eventos, uma vez feita a proposta da pesquisa por 

parte do pesquisador, eliminando assim qualquer custo ou viagem extraordinária que tais 

entrevistas pudessem ocasionar. A opção de como responder ao estudo era sempre dada ao 

sujeito de pesquisa, podendo este proceder através de entrevista presencial gravada pelo 

pesquisador ou através de declarações (áudio e texto) trocadas por aplicativo de 

mensagens, de acordo com a disponibilidade temporal do entrevistado.  
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4 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Com a devida aprovação concedida pelo parecer consubstanciado do Comitê de 

Ética de Pesquisa da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo - EACH/USP nº 3.507.801 (ver apêndices), saímos a campo para entrevistar atletas, 

dirigentes e jornalistas especializados no esporte, incluindo em nossa amostra atletas da 

elite do surfe e do skate mundial, dirigentes da Confederação Brasileira de Skate, CBSK, 

da Confederação Brasileira de Surfe, CBSurf, do Comitê Olímpico Brasileiro, COB, da 

International Surfing Association, ISA, e da World Surf League, WSL, além de jornalistas 

especializados em surfe e skate. A amostra foi não representativa, com critério de escolha 

por conveniência e o número de entrevistados definidos pela saturação de dados. As 

entrevistas foram concedidas por comunicação oral, através de ligações telefônicas ou 

digitadas por comunicação textual, através de um aplicativo de mensagens. 

No intuito de preservar a privacidade de nossos sujeitos de pesquisa e de acordo 

com o termo de consentimento livre e esclarecido entregue aos entrevistados (ver 

apêndices), utilizaremos apenas uma referência à origem de nossos entrevistados, com a 

indicação de sua situação enquanto sujeito de pesquisa seguida por suas letras iniciais de 

nome e sobrenome. 

A história do Surfe nos Jogos Olímpicos começa em Estocolmo, na Suécia, em 

1912, quando Duke Kahanamoku, então um estreante em Jogos Olímpicos, expressa sua 

vontade em ver seu esporte preferido nos Jogos Olímpicos (ISA, 2019). Mais de oitenta 

anos depois, em 1994, o argentino Fernando Aguerre foi eleito presidente da International 

Surfing Association, ISA, com o objetivo de convencer o presidente do Comitê Olímpico 

Internacional, Juan Antonio Saramanch, que a inclusão do surfe entre os esportes 

olímpicos era uma prioridade estratégica para a instituição (ISA, 2019). Um brasileiro, dos 

mais influentes e experientes membros da ISA, contribuiu com esta pesquisa esclarecendo 

que: 
 
Esse sonho é antiquíssimo, ainda nos anos 1910 e 1920, quando Duke 
Kahanamoku participava como nadador das Olimpíadas e fazia questão de 
divulgar o surfe. Foi ele o primeiro a sonhar com isso. O sonho começou 
realmente a tomar jeito de projeto, embora ainda distante, quando, em 1996, o 
Comitê Olímpico Internacional reconheceu o surfe como um esporte organizado 
e a ISA como entidade responsável por ele. 
De lá pra cá foram anos de luta, primeiramente para se conseguir o número de 
federações nacionais filiadas a seus respectivos Comitês Olímpicos, exigidos 
pelo COI. Eu, particularmente, participei de congressos ligados ao COI na 
África, Marrocos e Mali, buscando ajudar países africanos a terem suas 
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Federações e as afiliar a seus respectivos Comitês Olímpicos. Depois, um 
exaustivo trabalho junto aos membros do COI, mostrando a viabilidade e a 
maturidade do surfe para ser incluído nos jogos. Nesse ponto uma pessoa chave: 
Fernando Aguerre, o Presidente da ISA. Pode se dizer com todas as letras que se 
o surfe hoje é olímpico, foi graças a ele. Foi uma espécie de Don Quixote, que 
chamaram de sonhador, de alguém que buscava o impossível, mas que 
praticamente dedicou sua vida a isso e conseguiu (Entrevistado, membro da ISA 
MB).  

 

O surfe, portanto, nasce no universo olímpico fruto de um sonho, de acordo com o 

membro da ISA. O uso da palavra sonho já indica parte da ludicidade que envolve falar do 

esporte. Assim, nosso sujeito constrói uma narrativa mítica para contextualizar os 

procedimentos legais que marcaram a entrada do surfe nas olimpíadas. Pela narrativa do 

entrevistado, foram necessários praticamente 100 anos para que o sonho original do 

campeão olímpico Duke Kahanamoku se tornasse realidade, mas graças a afirmação 

daqueles que herdaram seu sonho, o surfe conquistou o respeito, a admiração e o desejo do 

Comitê Olimpíco Internacional. Um ex surfista profissional, integrante da primeira geração 

de surfistas brasileiros a correr o circuito mundial de surfe de maneira integral, no início 

dos anos 1990, fala sobre o surfe nas olimpíadas e a situação atual do surfe brasileiro no 

circuito mundial, mais uma vez, como um sonho: 

 
A primeira garoa foi a gente (a atual geração brasileira de surfistas no circuito 
mundial é conhecida como Brazilian Storm, “tempestade brasileira”), quer dizer 
a primeira garoa foi antes da gente, há que se respeitar a época do Rico, do 
Ricardo Bocão, Daniel Friedman, Pepê Lopes, daquela geração. Aí depois veio o 
Renato Phebo, que esticou um ano no tour e depois a gente entrou, mas acho que 
a gente entrou de uma maneira mais oficial, a gente entrou pra ficar, foram 15 
anos dedicados a isso. Muito se falou em surfe nas olimpíadas, eu já acordei 
muitas noites sonhando com isso, literalmente sonhando estar num pódio 
olímpico, já naquela época, como uma coisa meio surreal. E agora vendo isso se 
tornar realidade, é quase como tentar descrever em palavras o que foram aquelas 
nove vitórias brasileiras em onze etapas do circuito, ver a bandeira brasileira em 
sequência na tabela do mundial. A gente ia imaginar? Só sonhando, nunca de 
verdade... então hoje eu fico sem palavras com o que está acontecendo. 
(Entrevistado, ex surfista da elite TP). 
 

 

Desde a aprovação do COI para a inclusão do surfe nos Jogos Tóquio 2020, a ISA e 

o COI trabalham em conjunto para a criação de um sistema de classificação para os Jogos 

que inclua os melhores surfistas do planeta e, ao mesmo tempo, ofereça oportunidades 

universais a todos os surfistas para participação nos Jogos Olímpicos. Um dos membros 

ativos na ISA desde o início do processo de inclusão do surfe nos Jogos Olímpicos, nosso 

sujeito de pesquisa afirma que:  
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O surf pode agregar muito ao movimento Olímpico. Foi uma das maiores 
motivações do COI ao inserir o surfe nos Jogos Olímpicos. Como qualquer 
atividade esportiva, cultural, política ou social, as Olimpíadas também precisam 
se manter atualizadas e em sintonia com o mundo contemporâneo. O COI 
detectou isso já há algum tempo, com um aumento preocupante na idade média 
de seu público. É importante então atrair uma parcela mais jovem. E se buscou, 
para isso, esportes com grande apelo junto ao público jovem. Foi desta forma 
que o surfe e o skate foram “vistos” pelo COI (Entrevistado, membro da ISA 
MB). 

 

 Nosso entrevistado revela a necessidade do COI em reciclar os Jogos Olímpicos 

visando torná-los sempre atuais e a entrada dos esportes de aventura no programa olímpico 

atinge este objetivo. O membro do COB entrevistado por este estudo concorda com seu 

colega da ISA, destacando o papel dos esportes de aventura no rejuvenescimento do 

movimento olímpico: 
 
A entrada destes esportes para o movimento olímpico é muito boa, rejuvenesce o 
movimento. São esportes radicais, esportes ligados à juventude mesmo. São 
esportes bem novos em termos de idade, a garotada gosta de ver, então traz 
aquela juventude para dentro do movimento olímpico que, num determinado 
momento, poderia estar um pouco se distanciando, então isso é bem interessante. 
Você pega a WSL, que tem uma trajetória muito profissional e os atletas têm ali 
todo o suporte em volta. O skate também vai na mesma linha.  Parecem atletas 
um pouco mais isolados, correndo suas competições, mas em alguns momentos 
mais preocupados em fazer vídeo partes, ou filmar, do que competir ou viver este 
clima de competição (Enrevistado, Membro do COB BO). 

 

O membro do COB aponta assim a maturidade atingida pelos esportes de aventura 

em termos de organização, destacando as ligas profissionais de surfe e skate, ao mesmo 

tempo em que constata, no estilo de vida protagonizado por surfistas e skatistas, uma 

atmosfera que não combina com o clima de competição. Um membro da Confederação 

brasileira de surfe (CBSurfe), entidade responsável pelo surfe junto ao COB, fala sobre a 

popularidade desfrutada pelo esporte neste momento da história: 
 
É um novo momento do surfe. Vejo como uma evolução natural, já que o surfe é 
atualmente um esporte praticado em praticamente todo o mundo e que atrai o 
interesse de jovens e velhos, homens e mulheres, pobres e ricos (Entrevistado, 
membro da CBSurfe AA). 

 

Mais do que um esporte de nicho, com poucos e fiéis praticantes, como o surfe já 

foi num passado não tão distante, o membro da CBSurfe indica que o esporte atingiu outro 

patamar em termos de popularidade, atraindo a atenção de todos os segmentos da 

sociedade, sem distinção de gênero, idade ou classe social.  
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Entre os dias seis e nove de setembro de 2018, durante a oitava etapa do circuito 

mundial de surfe, no Surf Ranch, em Leemore na Califórnia, onde aconteceu a primeira 

etapa do World Championship Tour em ondas artificiais da história, fizemos uma serie de 

entrevistas com alguns dirigentes da World Surf League, WSL, e também um dirigente da 

World Professional Surfers, WPS. A dirigente da WSL, entidade máxima do esporte no 

mundo competitivo, está animada com a entrada do surfe nos Jogos Olímpicos:  

 
Estamos incrivelmente empolgados com os Jogos Olímpicos, é uma imensa 
oportunidade para o esporte e vamos dar todo o apoio possível. De qualquer 
forma é uma grande oportunidade para o esporte, o surfe merece estar neste 
palco global, vamos trazer uma audiência nova e a gente definitivamente atrai a 
juventude, o que é excelente para o movimento olímpico também. Eu estava em 
Tóquio algumas semanas atrás e já existe um enorme burburinho e expectativa 
para a estreia do surfe no programa olímpico. Acho que os fãs ficarão 
impressionados e terão uma experiência incrível (Entrevistada, membro da WSL 
SG). 

 

A empolgação faz todo o sentido para a WSL, que visa promover o surfe de todas 

as formas possíveis a fim de atingir uma audiência crescente e fazer do surfe um esporte 

cada vez mais popular, incluindo nesta conta um aumento significativo no número de 

praticantes, um movimento que não agrada o surfista tradicional. Um dos maiores 

jornalistas do surfe brasileiro, ex surfista profissional e um dos protagonistas da história do 

surfe nacional, entrevistado por esta pesquisa, se diz preocupado com a entrada do surfe 

nos Jogos Olímpicos, por acreditar que exista um equilíbrio frágil entre o aspecto esportivo 

do surfe e seu estilo de vida:  

 
A princípio é onde todo esporte, e as pessoas envolvidas com o esporte, deseja 
estar. Eu acho fantástico, nessa época atual, com tudo já descoberto, com poucos 
lugares no mundo que as pessoas desconhecem para a prática do surfe, quando já 
não há nenhuma nuance deste estilo de vida que não seja conhecida, o surfe se 
tornar olímpico. Acho adequado para a época, mas te confesso que até uns cinco 
anos atrás eu não gostava desta ideia do surfe nas olimpíadas, um pouco por 
purismo, mas também porque eu acreditava que, nos últimos trinta anos, sempre 
houve um equilíbrio entre o estilo de vida e o esporte, mas que este equilíbrio 
poderia ruir com a entrada do surfe nas olimpíadas, a metade do esporte 
competição iria invadir a metade da filosofia e estilo de vida. Tenho dúvidas se 
as pessoas que não compreendem o valor desta filosofia e estilo de vida podem 
mantê-la... Eu tenho minhas dúvidas, não sou um cara empolgado com esta 
entrada, mas se a gente pensa em proteger os oceanos, proteger praias, os Jogos 
Olímpicos são uma ótima oportunidade de se promover esses conceitos de forma 
massificada, por ter um alcance incrível. Se for por aí, acho que temos um 
benefício. Fica minha torcida para que a gente saia dessa olimpíada melhor do 
que a gente entrou, mas eu seria hipócrita se dissesse que, desde o primeiro 
momento, eu apoiei essa ideia (Entrevistado, jornalista Surfe RB). 
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 Este jornalista expõe o, ainda presente, sentimento de paixão e reverência que um 

esporte como o surfe desperta, reconhecendo os avanços óbvios obtidos com a entrada do 

surfe nos Jogos Olímpicos, mas admitindo a fragilidade de seu precioso estilo de vida. 

Outro experiente jornalista especializado em surfe, autor de livros que contam a história do 

surfe brasileiro, deixa aqui sua posição em relação a entrada dos esportes de aventura no 

programa olímpico:  

 
A introdução dos esportes chamados radicais, como o surfe, no Jogos Olímpicos 
a partir de 2020 é mais um sinal das transformações que estão ocorrendo neste 
novo milênio. A juventude busca emoções esportivas diferenciadas e o COI, 
atento a essa tendência, não ficou parado no tempo. 
Para surfistas e skatistas também é uma chance única de poderem se apresentar 
para um público muito maior, em um evento que gera muito mais mídia e 
reconhecimento. Afinal de contas é uma grande honra ter uma medalha olímpica 
em seu currículo como atleta. Para os organizadores destes esportes de 
vanguarda é um sonho antigo conquistar este estágio – chegar ao status de 
Esporte Olímpico. Muitas pessoas criticam, mas vejo com bons olhos, é mais um 
degrau na evolução destas atividades consideradas novas, jovens e radicais. 
Ponto para o esporte como um todo. Será um sucesso, maior ainda com França e 
California aparecendo como as próximas Olimpíadas (Entrevistado, jornalista 
Surfe RD). 

 
 
Percebe-se no discurso deste jornalista a enorme importância da medalha olímpica 

para a carreira de um atleta em termos de popularidade e reconhecimento. Ele frisa 

também a evolução que tal estágio representa para esporte. Outro brasileiro, há muitos 

anos dirigente das principais organizações mundiais que regem o surfe, antes ASP, agora 

WSL, se diz preocupado com as condições em que a disputa será travada:  

 
É um momento histórico, a entrada do surf como esporte olímpico em Tóquio 
2020. Agora a gente aguarda pra saber como isso vai se dar. Se será no oceano, 
na área de Chiba, como anunciado, ou se vamos utilizar a piscina ou as duas 
coisas, no caso de não ter ondulação durante a janela para realização do evento. 
A piscina de ondas ainda não existe em Tóquio, mas o terreno já foi comprado e 
as obras estão para ser iniciadas, obviamente depende do aval do comitê 
organizador do Japão e também do Comitê Olímpico Internacional, dizer que a 
prova pode acontecer numa piscina de ondas. A gente sabe que a época das 
olimpíadas no Japão será o verão, então estamos preocupados com a 
possibilidade de não termos boas ondas. Finalmente conseguimos a entrada do 
surfe nos Jogos Olímpicos e a gente quer que essa entrada aconteça com 
qualidade de onda, para que todos, principalmente aqueles que não conhecem, 
possam apreciar o surfe em todo o seu potencial (Entrevistado, membro da WSL 
RH). 
 
 

A natureza, em forma de onda, será sempre protagonista na prática deste esporte. A 

qualidade do espetáculo está intimamente vinculada à superfície da onda que, inclusive, 

deu origem ao nome do esporte (a palavra surfe vem do inglês surface, que significa 



 

 

54 
 

superfície). Além da onda e da prancha, outro elemento essencial para esta prática 

esportiva é o surfista, que tem seus interesses representados pela World Pro Surfers, WPS, 

perante a WSL. Um de seus dirigentes, que também foi entrevistado por esta pesquisa, 

acredita na renovação da audiência olímpica através do surfe: 
 
A entrada do surfe nas Olimpíadas naturalmente significa uma maior exposição 
do esporte, pessoas que jamais viram ou tiveram interesse, dependendo da mídia 
local, vão conhecer histórias de atletas que são superinteressantes e, através desta 
conexão emocional, vão acabar assistindo um esporte que nunca viram. Com isso 
o esporte vai crescer em termos de audiência, em termos de indústria ou também 
para outros beneficiários, dependendo de cada um fazer a sua parte. Aí tem 
aquela polêmica, alguns não querem que o surfe cresça mais, outros querem que 
cresça porque vivem disso, enfim, vai ter essa questão de uma maior audiência, 
mas para o comitê olímpico vai ser super interessante, porque eles querem 
renovar o tipo de audiência que assiste aos jogos, virou aquela coisa meio 
conservadora, então eles estão trazendo os esportes de ação, não só o surf, mas 
também o skate, pra trazer a molecada e reviver aquela sensação que a gente teve 
quando era criança. Durante os Jogos Olímpicos eu não conseguia dormir pra 
acordar no dia seguinte de manhã e olhar o quadro de medalhas para ver o que 
tinha mudado. Acho que eles querem renovar e o nosso esporte, o surfe, 
principalmente no Brasil, atrai a juventude e a molecada (Entrevistado, membro 
da WPS CB). 
 
 

Aqui o dirigente da WPS se refere novamente ao aumento da audiência como 

polêmica para o universo do surfe, mas destaca o público jovem como principal objetivo 

nesta transformação da audiência olímpica. O pesquisador pergunta então sobre a opinião 

dos surfistas representados por ele a respeito desta renovação promovida pela entrada do 

surfe entre os esportes olímpicos, ainda que admitindo o aumento no número de 

praticantes, algo a ser evitado por surfistas mais conservadores:  
 
Está todo mundo “amarradão”, não tem um que falou que as Olímpiadas não 
interessam, que o esporte não é olímpico, nenhum. Ou o cara não quis falar 
muito, ou, pelo menos até agora, está achando interessante. (a entrada do surfe 
nas olimpíadas) Nunca aconteceu, então precisamos ver o que vai acontecer, não 
dá para você ser quadrado e não admitir uma mudança. Tem muita onda 
desconhecida por aí e o “crowd” (aumento do número de praticantes) nunca vai 
ser um impeditivo para o surfista de alma, esse vai continuar existindo 
(Entrevistado, membro da WPS CB). 
 
 
 

De fato, os atletas de surfe entrevistados durante a pesquisa parecem concordar com 

seu representante perante a WSL. Entre os dias vinte e vinte e oito de junho de 2019, 

durante a quinta etapa do circuito mundial de surfe, na praia de Itaúna, em Saquarema, no 

Rio de Janeiro, fizemos outra serie de entrevistas com alguns dos 34 melhores surfistas do 

mundo, brasileiros e estrangeiros. A seguir, o depoimento de quatro ex-campeões 
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mundiais, dois americanos e dois brasileiros, além de outros dois surfistas brasileiros na 

disputa pela vaga olímpica. Eles destacam a relevância da disputa olímpica frente ao título 

mundial, considerando as duas conquistas como essenciais, porém, diferentes: 

 
 

 
Acho que vai ser muito legal. Obviamente acredito que o melhor surfista do 
mundo a cada ano, competitivamente, ganha o circuito mundial, por isso 
surfamos em todas essas diferentes condições, para testar as habilidades de cada 
um em todas as condições, direitas, esquerdas, grande, pequeno, ondas rápidas 
ou gordas. Acho que isso determina provavelmente o melhor surfista em todas as 
condições, mas a oportunidade de ser o cara ou a mulher naquele dia, subir no 
degrau mais alto do pódio e chocar a todos é uma coisa legal para se ter no surfe. 
Eu nunca pensei nessa hipótese enquanto crescia. O ano em que comecei a 
surfar, foi o ano em que o circuito profissional começou em 1977 e então ver o 
surfe como esporte olímpico é uma surpresa, eu nunca imaginei que aconteceria 
durante minha vida, ainda menos durante minha carreira, então vou fazer o meu 
melhor para tentar fazer parte do time americano e, se conseguir, esse será 
provavelmente meu último desafio profissional, seria muito legal estar envolvido 
(Entrevistado, surfista da elite KS). 
 
Acho que é o maior pulo que o esporte já deu, estamos entrando num patamar 
olímpico, uma coisa muito grandiosa, é um espaço de grande visibilidade que 
estamos ganhando, com canais de televisão que nunca passaram surfe 
divulgando o esporte e isso é uma coisa maravilhosa, eu almejo me qualificar 
para os Jogos (Entrevistado, surfista da elite AS). 
 
Da mesma forma que a gente quer conquistar o título mundial, queremos 
conquistar essa vaga também.  O que está acontecendo aqui e agora é muito bom 
para o esporte, é muito bom para a gente, para os atletas, para a próxima geração 
principalmente, então estar aqui dando o meu melhor para conquistar essa vaga é 
uma sensação muito boa. Espero sim representar o Brasil e ganhar uma medalha 
para a gente (Entrevistado, surfista da elite FT). 
 
Esse é um ano muito importante, para mim um pouco mais, porque é um ano em 
que estou defendendo o título mundial e, claro, estamos focados para conquistar 
essa vaga para as olimpíadas. Vai ser mais um ano longo, intenso, mas acho que 
todo mundo quer essa vaga, vai lutar por isso e espero participar, vai ser ano que 
vem no Japão e agora é trabalhar, focar e trabalhar etapa por etapa em busca 
deste objetivo (Entrevistado, surfista da elite GM). 

 
Acho bom, um reconhecimento gigantesco o surf participar dos Jogos 
Olímpicos. Meu maior sonho não é as Olimpíadas, é ser campeão do mundo, 
acho que isso vale mais do que qualquer coisa pra mim, mas tenho que manter os 
pés no chão e continuar pensando a cada etapa, não antecipar as coisas e evoluir 
a cada dia, para conquistar tanto uma coisa quanto a outra (Entrevistado, surfista 
da elite IF). 
 
Acho que é muito excitante ter os Jogos Olímpicos chegando no próximo ano e 
estar bem ranqueado para isso agora é incrível, mas ainda temos um longo ano 
pela frente e muita coisa para acontecer antes de estar qualificado, este é 
definitivamente um objetivo importante para o ano que vem (Entrevistado, 
surfista da elite JJ). 

 

Dez surfistas da elite masculina do surfe mundial, assim como oito surfistas da elite 
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mundial feminina do surfe mundial vão garantir vagas para os Jogos Olímpicos pelo 

ranking do WCT, a primeira divisão do surfe mundial. Assim ouvimos também três 

surfistas integrantes de elite feminina, sendo duas brasileiras com grandes chances de 

representar o Brasil na primeira edição dos Jogos em que teremos o surfe entre os esportes 

olímpicos: 

 
Sempre foi um sonho meu competir nas olimpíadas, então disputar essa vaga 
olímpica é uma honra mesmo e espero que a gente vá muito bem neste ano para 
nos qualificar para as olimpíadas (Entrevistada, surfista da elite feminina TW). 
 
Realmente é um sonho para todos os atletas estar nas olimpíadas, porque é um 
evento em que a gente passa quatro anos de muita luta para estar ali e, dessa vez, 
a gente tem nosso espaço lá dentro. É um grande passo, acho que o surfe vai 
ocupar seu espaço e vai ficar para sempre, então acho que a briga vai ser grande 
esse ano, mas se Deus quiser o Brasil vai ter duas meninas lá dentro 
(Entrevistada, surfista da elite feminina SL). 

 
Obviamente estamos todas aqui para ganhar o campeonato mundial e, para nos 
qualificar para os Jogos, você tem que estar entre as duas melhores surfistas de 
cada país no circuito, então é como se fosse um campeonato dentro de outro 
campeonato. Somos todas muito competitivas dentro de cada país para tentar 
fazer parte da seleção e, ao mesmo tempo, por ser mais um sentimento de equipe 
para as olimpíadas, isso traz um novo aspecto para o esporte. Acho que os Jogos 
Olímpicos são uma maravilhosa oportunidade, não apenas para nós atletas, mas 
para o surfe como esporte atingir novos patamares e atingir uma nova audiência, 
o que será muito bacana (Entrevistada, surfista da elite feminina SG). 
 
. 

Neste depoimento a atleta coloca outra questão interessante para o universo do 

surfe competitivo. Por ser um esporte individual, poucas oportunidades são oferecidas ao 

surfista para trabalhar de forma coletiva, em equipe, a fim de conquistar uma vitória como 

nação e não como indivíduo. Fica evidente o desejo da atleta em fazer parte do time de seu 

país e poder representá-lo nos Jogos Olímpicos, dando ao esporte uma dimensão maior e 

mais abrangente dos pontos de vista competitivo, social e cultural. 

 Dada a recente evolução tecnológica que permitiu o surgimento e proliferação de 

ondas artificiais de qualidade para a realização de eventos esportivos, as famosas piscinas 

de onda, chegou-se a imaginar que o surfe olímpico aconteceria em ondas artificiais, dada 

a inconstância das ondas na costa japonesa e a construção de uma piscina de ondas nos 

arredores de Tóquio, custeada pela WSL. No entanto, o presidente da International Surfing 

Association (ISA), Fernando Aguerre, foi enfático ao afirmar que a primeira competição de 

surfe nos Jogos Olímpicos aconteceria no mar, como manda a tradição, apesar das 

vantagens evidentes apresentadas pelo modelo de competição em ondas artificiais, 

considerando datas, horários, audiência e garantia na qualidade das ondas.  
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Como atleta estou muito empolgada em ter a oportunidade de participar dos 
Jogos Olímpicos, afinal é o maior evento esportivo do mundo. Acho que todos os 
surfistas estão animados com a possibilidade de ir ao Japão e tentar ganhar uma 
medalha de ouro, é algo com que sempre sonhei. É um momento especial, seja 
na piscina ou no mar, teremos que nos adaptar às condições, seja quais forem, 
mas eu adoraria ver a disputa numa piscina como esta (Surf Ranch), seria muito 
especial e, assim, poderíamos manter a consistência em todos os Jogos 
Olímpicos (Entrevistada, surfista da elite feminina SG). 
 
Tem a possibilidade de ser no mar, eu não sei como é o mar lá, mas se a piscina 
for igual essa (Surf Ranch), a gente sabe que vai dar onda. É difícil escolher, eu 
ainda prefiro competir no mar, você precisa ser inteligente, tem que ter uma 
tática, lógico, você tem que surfar bem, mas é mais competitivo dentro do mar. 
Aqui (Surf Ranch) é uma onda previsível, você tem que planejar o que vai fazer. 
É como se fosse na ginástica, você tem que praticar aquela rotina de manobras na 
sua cabeça, enquanto no mar sai tudo natural, acho que isso mostra mais o 
talento, mas estou gostando dos dois, acho que é um teste para o futuro, vai 
melhorar muito ainda e estou feliz de estar nessa era. (O pesquisador pergunta: 
você acha que é mais mental?) Acho que sim, até porque você não tem uma área 
para praticar da manhã e aquecer como a gente faria no mar. Aqui tem que ir 
direto pra onda e não pode errar (Entrevistado, surfista da elite GM). 
 
Acho que isso só engrandece nosso esporte. Acho que o surf e o skate estavam 
faltando nas olimpíadas, agora como o surf vai entrar eu não sei, acho que a 
piscina seria o modo ideal para entrar e que fica de igual pra igual. A melhor 
performance na piscina poderia levar a medalha de ouro. Voltando ao 
reconhecimento e ao respeito, isso sem dúvida pesa. Ser campeão olímpico com 
certeza pesa no seu currículo e vai marcar pra sempre né? Só de ter uma medalha 
olímpica já vale bastante (Entrevistado, surfista da elite IF).  

 

O surfe na piscina apresenta vantagens evidentes com relação à horários e 

consistência na qualidade das ondas, o que parece seduzir alguns surfistas e dirigentes, mas 

a imprevisibilidade e o improviso, duas características intrínsecas ao surfe no oceano, 

seriam eliminadas da disputa em ondas artificiais, transformando um esporte de atitudes e 

decisões espontâneas em algo planejado e até antecipado, se imaginarmos o surfista 

planejando manobras de forma previamente estabelecida numa onda artificial e, portanto, 

previsível. Por essas razões a competição de surfe acontecerá em Chiba, que fica a 40 

minutos de Tóquio, numa praia conhecida como Tsurigasaki, que conta com fundo de areia 

e boas ondas nas épocas certas. 

O representante da ISA justifica a decisão da entidade, comentando que não é 

apenas uma questão relativa à qualidade da onda, mas também à cultura e ao estilo de vida 

praiano, que será apresentado pela primeira vez ao universo olímpico:  
 
Os dias dedicados ao surf vão permitir uma boa janela para se fazer o evento nas 
melhores condições. Também haverá um grande festival de praia para 
“apresentar” a cultura do surfe para o mundo Olímpico. Em Tóquio, eu não 
acompanhei muita discussão sobre praia ou piscina, mas sempre se considerou 
em mar. Quanto ao futuro, ninguém sabe. Sem dúvida a piscina é uma realidade 
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e naturalmente será um ponto chave e decisivo para a continuidade do surfe nas 
olimpíadas, quando a sede for em locais sem mar. Quando for em locais com 
praia, certamente as duas opções serão estudadas, mas existem tantos parâmetros 
a serem considerados nessa escolha que fica impossível, pelo menos pra mim, 
arriscar um palpite (Entrevistado, membro da ISA MB). 
 
 

Atingimos aqui outro fator crucial para a entrada do surfe no programa olímpico. 

Fica claro que o Comitê Olímpico Internacional deseja não apenas a prática esportiva, mas 

também sua cultura, seu estilo de vida e também seus valores, tão próximos dos valores 

humanos promovidos pelo Olimpismo. Para esportes como o surfe e o skate, ligados ao 

estilo de vida de seus praticantes, fazer parte dos Jogos Olímpicos é um reconhecimento 

tardio de sua importância sociocultural, como afirma um dos jornalistas especializados em 

surfe ouvidos por esta pesquisa:  

 
Os jogos olímpicos ganham bastante, porque o surfe agrega juventude, um pouco 
mais de realidade, um pouco mais de conexão com o mundo atual. Alguns 
esportes olímpicos estão muito desconectados com a modernidade e o surfe é um 
esporte jovem, com grande número de praticantes ao redor do mundo e que, 
desde o pós guerra, se tornou uma referência do estilo de vida ocidental. Além 
disso o surfe conversa muito bem com causas ecológicas e ambientais, algo que 
qualquer grande evento como os Jogos Olímpicos precisa considerar 
(Entrevistado, jornalista surfe DS). 

 

Considerando a simetria entre os valores olímpicos e o estilo de vida promovido 

pelo surfe, pode-se dizer que a questão ideológica está bem fundamentada no que diz 

respeito à inclusão do surfe nos Jogos Olímpicos. Restava saber como se daria o sistema de 

classificação para os Jogos nesta primeira experiência olímpica.  

De acordo com as regras estabelecidas pela ISA, em conjunto com o COI, os 

principais aspectos do sistema de qualificação olímpica foram os seguintes:  

- 20 homens e 20 mulheres, totalizando 40 surfistas para a disputa dos Jogos 

Olímpicos.  

- Cada país terá direito a um máximo de 2 surfistas por gênero, de acordo com o 

Comitê Olímpico Nacional (CON) de cada país, considerando que as vagas de qualificação 

serão obtidas individualmente, por nome, em eventos de qualificação que seguem uma 

ordem hierárquica, conforme explicado mais adiante; Se dois surfistas de um gênero 

tiverem se qualificado pela primeira ordem hierárquica, este CON não poderá qualificar 

mais surfistas desse gênero por meio de outros eventos de qualificação. 

- Todos os surfistas selecionados por suas respectivas Federações Nacionais para 

suas equipes nacionais devem participar dos Jogos Mundiais de Surf da ISA em 2019 e / 
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ou 2020, a fim de serem elegíveis para a qualificação olímpica. Os detalhes finais dos 

requisitos de elegibilidade ainda estão sendo analisados pelo ISA e pelo COI. 
 
 
O maior impacto está sendo para as Confederações nacionais (não só no Brasil 
como no mundo todo) já que isso significa uma abertura de portas no governo para 
liberação de verbas via Comitê Olímpico, nunca antes sonhadas no nosso esporte. 
Isso implica, por outro lado, em um labirinto de exigências legais, certidões, 
prestação de contas, etc. para se ter acesso a estes recursos. Esse se tornou um 
desafio no momento. Federações no Brasil até hoje, salvo raras e honrosas 
exceções, sempre se preocuparam em fazer um bom trabalho na parte técnica, 
fazer bons campeonatos, com a melhor premiação possível, bom julgamento, etc. 
Porém, a parte burocrática e institucional, assim como procedimentos contábeis, 
fiscais ou trabalhistas não foi uma área na qual formamos experts, assim como 
formamos organizadores de eventos, juízes e técnicos. Creio que a Confederação 
está tendo que se adaptar e aprender a lidar com isso (Entrevistado, membro da 
ISA MB). 
 

O que já ficou definido em termos de ordem hierárquica para a qualificação 

olímpica está descrito abaixo: 

2019 World Surf League Championship Tour: Primeiros 10 homens elegíveis e 

primeiras 8 mulheres elegíveis. 

Jogos ISA World Surfing 2020: Primeiros 4 homens elegíveis e primeiras 6 

mulheres elegíveis. 

Jogos ISA World Surfing 2019: 4 homens e 4 mulheres selecionados por 

continente. Os melhores surfistas qualificados de cada gênero da África, Ásia, Europa e 

Oceania. 

Jogos Pan-americanos 2019: Primeiro homem elegível e primeira mulher elegível 

das américas nas competições de surfe. 

Vaga do país anfitrião: Uma vaga para homem e mulher será garantida para o país 

anfitrião (Japão), a menos que esta já esteja preenchida pelas hierarquias acima. Se os 

atletas do Japão se qualificarem regularmente, suas vagas serão realocadas para os surfistas 

elegíveis com a classificação mais alta dos Jogos ISA World Surfing 2020. 

Animado com o formato olímpico da classificação e competição olímpica tomando 

forma para o surfe, o brasileiro membro da ISA fala sobre suas expectativas:  

 
 
Eu acho que ainda não caiu a ficha, para os amantes do surf, da dimensão do que 
significa para nosso esporte conquistar o status de esporte olímpico. As 
exigências e os requisitos que um esporte precisa atender para sequer pensar em 
ser olímpico são enormes. Essa conquista é como um atestado de 
reconhecimento da comunidade esportiva mundial à universalidade, à seriedade, 
à organização, à existência de regras claras e padronizadas e, sobretudo, o 
definitivo enquadramento do surfe como um esporte de abrangência mundial. Na 
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prática isso significa a abertura de enormes oportunidades para verbas públicas, 
patrocínios fora dos habituais patrocinadores presentemente relacionados ao surf, 
um aumento significativo nas faixas salariais de atletas a nível olímpico e um 
incentivo muito maior por parte de órgãos do Estado na formação de novos 
atletas. É diferente o interesse de um país entre ter um campeão mundial de surfe 
e ter uma medalha de ouro olímpica no surfe. Mas, como disse, a dimensão do 
que isso significa só será avaliada com mais clareza após Tóquio 2020 e Paris 
2024. Tem gente que diz que o surfe não combina com Olimpíada e tem gente 
que diz que a entrada nas Olimpíadas foi a coisa mais significativa para o surfe 
depois da invenção da prancha. Daqui a alguns anos teremos a resposta 
(Entrevistado, membro da ISA MB). 

 

O surfe atingiu a maturidade no que diz respeito à organização e profissionalismo. 

Do ponto de vista esportivo, estes eram requisitos básicos para que um esporte se tornasse 

olímpico. Tanto o surfe quanto o skate já atingiram esse patamar, mas os verdadeiros 

motivos que levaram estes esportes à esfera olímpica têm a ver com seus valores, tão 

próximos da filosofia de vida conhecida como olimpismo, traduzida por seus princípios 

humanos de amizade, coragem, determinação, respeito, igualdade, inspiração e excelência 

(COI, 2003). Mais uma vez o espírito dos jogos olímpicos se identifica com o dos esportes 

de aventura, já que tais esportes são verdadeiras referências de respeito e amizade entre 

seus praticantes, profissionais ou não. O membro da ISA fala sobre a relação entre os 

valores Olímpicos e a prática do surfe: 
 
Estes valores são os pilares de qualquer esporte que assim possa ser chamado e 
não seria diferente com o surfe. Eu acho que a pergunta deveria ser ao contrário. 
“Qual a relação do surfe com os valores olímpicos?” O surfe tem seus valores 
particulares e característicos como, principalmente, a interação e contato com a 
natureza, a cultura própria, o espírito desbravador e a paixão pelo mar. Da 
mesma maneira que, por exemplo, artes marciais tem disciplina e autocontrole, 
arco e flecha, concentração e precisão, Maratona, superação, etc. essa é a grande 
magia de uma olimpíada. Esportes com características diferentes, perfis 
diferentes e compartilhando os mesmos valores olímpicos (Entrevistado, 
membro da ISA MB). 

 

Muito importante compreender também a ligação entre a filosofia olímpica e o 

estilo de vida que esportes como surfe carregam. Por lidar de forma lúdica e íntima com a 

natureza e com outros entusiastas e praticantes do esporte, o surfe carrega valores próprios 

que tem grande sintonia com os valores olímpicos, como ressalta o integrante da CBSurfe:  
 
Os valores olímpicos são valores nobres, que fazem parte da filosofia e do estilo 
de vida dos surfistas (Entrevistado, membro da CBSurfe AA). 
 

Neste sentido, um dos nossos sujeitos de pesquisa, campeão mundial amador e 

grande referência para o surfe brasileiro no circuito mundial argumenta: 
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Além de valores olímpicos, amizade, respeito e excelência são o resumo do que é 
o surfe competitivo. É competição, mas realmente tem o respeito e todos os 
atletas dando tudo de si. Olimpíadas é um negócio diferente, assim, eu participei 
dos ISA Games e do Mundial amador, na minha época era mundial amador, e vi 
exatamente isso. Amizade, quando a gente participava de outros mundiais 
amadores e se reencontrava, o respeito e a excelência, porque todo mundo 
treinou muito para estar ali, mais do que para qualquer outra competição. A 
gente vê o próprio Kelly Slater doido pra correr ali, né? Os nossos três que estão 
ali encabeçando (o ranking) também. É uma competição incrível, acho que todo 
mundo cresce sonhando com isso (Entrevistado, ex surfista da elite FG). 
 
 

O experiente jornalista especializado em surf corrobora dessa opinião:  
 
Na competição os valores olímpicos são como uma cartilha. No “free surfe” 
(surfe como lazer) adicione o espírito de aventura e o hedonismo. Faça um 
coquetel de tudo isso e fica fácil entender por que o surfe é tão especial 
(Entrevistado, jornalista Surfe RD).  

 

O surfe é nosso objeto de estudo, mas é também a inspiração original de outro 

esporte que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, o skate, iniciando assim 

uma nova era para o esporte olímpico, marcada pela juventude e pela ousadia. Mesmo o 

skate não sendo o foco principal de análise neste texto, foram coletadas opiniões sobre tal 

modalidade no sentido de compreender a simetria filosófica entre o surfe e o skate. Como 

já mencionado neste estudo, fica claro que os revolucionários praticantes de skate são tão 

conservadores quanto surfistas, quando se trata de seus respectivos estilos de vida.  

Ninguém quer sacrificá-los em nome de serem aceitos como olímpicos. Entrevistamos 

também representantes da comunidade do skate para avaliar suas expectativas em relação 

aos Jogos Olímpicos e a sincronia entre seus respectivos valores: 
 
A gente nunca imaginou o skate nas olimpíadas até porque não estava pensando 
nisso. A gente estava pensando em andar de skate, aprender manobra, evoluir, 
filmar, algo que continua no pensamento, continua sendo o objetivo, mas hoje 
existe uma realidade. No decorrer dos anos, sempre que se falava em Olimpíadas 
não existia essa realidade, porque a organização do skate ainda não estava lá. A 
CBSK foi criada há 18 anos, então foi passando o tempo e eu acho que a 
preocupação maior era da gente não ter as rédeas, não ter o poder de certas 
decisões, mas tudo isso foi aprendizado, evolução, para entender exatamente 
qual é a realidade. A gente sempre correu campeonato, mas o skate é muito mais 
do que isso, o skate é arte, é andar nas ruas, no quintal. Cabe na cultura, cabe no 
esporte, mas a nossa identidade é um estilo de vida, lifestyle. Tudo que te faz 
sentir que você vai perder o lifestyle, vem com uma força contrária. Acho que a 
rebeldia é interessante, eu adorava skate justamente porque me falavam que não 
podia fazer, mas tudo bem, porque eu acho que tudo tem tempo pra evoluir e a 
gente conseguiu as rédeas. Lutei para estar na presidência da confederação, para 
resolver esta situação de representatividade perante o COB e o COI e a gente 
conseguir o investimento público. Isso foi uma conquista, agora tudo está 
acontecendo, inclusive com patrocínio para a seleção. Nunca imaginamos que 
chegaríamos aqui, mas, já que chegamos e estamos no controle da situação, é 
mais tranquilo. E nada impede de o skate continuar sendo skate, de você chegar e 
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sair, fazer seu skate de rua, viver seu estilo de vida, viver sua arte. Nada impede 
isso. A realidade é que existe uma oportunidade de quem quiser competir no 
nível olímpico, da alta performance, pode fazer, mas, se quiser continuar 
andando por prazer, também pode. Usando o argumento olímpico nós estamos 
fazendo bastante pelo skate. Mais pistas, mais campeonatos e uma seleção 
organizada, para mim é isso que está sendo mais legal (Entrevistado, membro da 
CBSK BB).  
 
É uma experiência totalmente diferente para nós skatistas. A gente vem de um 
lifestyle que não tinha muito este modelo de competição em mente, então é uma 
fase totalmente de adaptação mas que também pode ser algo muito positivo pro 
skate e principalmente para o skate brasileiro que ainda é bem carente em termos 
de apoio e de estrutura (Entrevistado, atleta de Skate Park PB).  
 
Minha vida é toda relacionada ao skate, meus negócios... então eu preciso disso. 
Eu preciso desse crescimento, eu preciso de novos adeptos, da mídia e acho que 
as Olimpíadas vão trazer muito mais disso tudo para o esporte. Eu respeito, mas 
quem é contra esse movimento são pessoas que amam o skate, como eu amo, 
mas que não dependem do skate para viver. Elas têm seu trabalho paralelo e 
andam de skate porque gostam. Então para mim, as Olimpíadas respeitando o 
skate como ele sempre foi e da maneira como a gente quer que seja, eu acho que 
é superpositivo. Vai trazer mais respeito, mais visibilidade, mais mercado, tudo 
vai melhorar, então sou a favor (Entrevistado, membro da CBSK SD).  
 
Era uma questão de tempo para que o surf e o skate entrassem nas Olimpíadas. 
Essa hora chegou e dificilmente essas modalidades sairão do programa olímpico. 
São esportes populares, com grande número de praticantes e respectivas 
indústrias bem estruturadas. Tanto o surf quanto o skate já provaram há muito 
tempo que funcionam bem esportivamente. Ambos têm competições espalhadas 
pelo mundo em todas as categorias possíveis, com um cenário profissional 
construído ao longo dos anos. Temos ídolos, grandes eventos, mídia 
especializada e um público cativo muito maior do que várias modalidades 
antigas no âmbito olímpico. O processo todo de inclusão destas modalidades nas 
Olimpíadas foi difícil, lento e conflituoso, uma vez que outras modalidades 
pleitearam o comando dos esportes de prancha. No caso do skate, em alguns 
países a coordenação é feita por entidades da patinação, por exemplo, o que é 
uma temeridade por se tratar de esportes muito distintos. Fico feliz que o 
comando do skate no Brasil seja da CBSK, a Confederação Brasileira de Skate, 
órgão legítimo criado em 1999 e que correu o risco de deixar sua competência 
nas mãos da patinação por causa da Carta Olímpica e um conjunto de regras que 
teve que ser contornado. Tanto o surf quanto o skate ganham muito com sua 
entrada nas Olimpíadas, mas alguns efeitos colaterais serão sentidos. O mercado 
terá que aproveitar a onda de mudanças e valorizar seus pilares, para não se 
vender para as grandes corporações (Entrevistado, jornalista de skate CG). 

 

Mesmo o skate não sendo o foco principal de análise neste texto, foram coletadas 

opiniões sobre tal modalidade a fim de associá-la ao surfe como esportes de aventura 

estreantes em Jogos Olímpicos oriundos, portanto, de um vetor comum. Mais uma vez o 

que se percebe na fala de nossos entrevistados é a maturidade alcançada, também pelo 

skate, no que se refere à organização e ao mercado estabelecido por este esporte. Fica claro 

também que, além da alta performance ou do mercado, o que está em jogo com a entrada 

do skate no Jogos Olímpicos é a adequação de seu estilo de vida e valores implicados com 

a filosofia de vida Olímpica. O membro do COB fala sobre a amizade como valor olímpico 



 

 

63 
 

muito presente no skate: 

 
 
No skate são todos amigos, um torce pelo outro na competição, ninguém torce 
para o outro cair da rampa, isso é sensacional. (o pesquisador diz: não tem nada 
mais olímpico do que isso) Nada mais, o espírito olímpico ali é o primordial e é 
muito interessante, rejuvenesce o olimpismo, é um torcendo para o outro. 
Tomara que esta vibração continue com o ambiente ficando cada vez mais 
competitivo. É um conceito de amizade, de fraternidade, de estar ali junto, de 
respeito ao próximo. São esportes jovens, é a juventude que está vindo, então, 
você tem que ser um ótimo competidor, tem que estar preparado para aquilo, mas 
que seja limpo, que você chegue com chance de ganhar, mas que não afete a 
performance do adversário, ele não é seu inimigo. Não é ganhar a qualquer custo 
(Enrevistado, Membro do COB BO). 

 
 Outros skatistas entrevistados pela pesquisa, um campeão mundial do estilo park e 

outro, multicampeão dos X Games e ex integrante da CBSK, concordam que alguns 

valores olímpicos fazem parte do código de conduta de todo praticante de Skate. 

 
- Amizade - infelizmente em alguns esportes você não vê mais isso, está todo 
mundo se tratando como adversário, concorrente. A ideia do skate é outra, as 
vezes o nosso amigo ganhando ou a gente, tanto fez como tanto faz, porque no 
final o skate ganha no todo né? A gente tenta deixar um legado para as próximas 
gerações, que é para manter o skate da forma que é para ser, que é a união entre 
os amigos, entre a família, é manter esta chama acesa (Entrevistado, skatista Park 
PB). 
 
- Coragem - Coragem pra cair, levantar, poder ser você, chegar lá, fazer o seu 
papel, representar o Brasil, botar a bandeira brasileira no skate e fazer o melhor.  
- Determinação - Isso a gente tem, o skate tem. Se você quiser tentar uma 
manobra nova e não tiver determinação, é raro você acertar de primeira. Pode 
acontecer, mas, na maioria das vezes, são horas e horas e horas para acertar. 
Então quem cai se levanta, essa é a determinação máxima que o skate traduz 
(Entrevistado, membro da CBSK BB).  
 

 Este mesmo skatista, a época da entrevista membro da CBSK, fala sobre a 

diferença entre competir e andar de skate. Para ele uma coisa não tem, necessariamente, a 

ver com a outra:  
 
Lembro que eu aprendi rápido, que se eu não estiver a fim de competir eu nem 
vou pro campeonato. Se eu estiver a fim de ir, por que eu vou pela metade? Falo 
pra galera que além do objetivo de ganhar medalhas, o mais o importante é 
passar a identidade do skate brasileiro. Que é alma, coração, garra e felicidade, 
companheirismo. O resto vem como consequência. E pra mim isso é o 
interessante, a medalha vir como consequência e não como a razão máxima de 
viver (Entrevistado, membro da CBSK BB). 

 

Percebe-se que, para estes atletas e dirigentes, o que importa é manter o estilo de 

vida ao qual se dedicaram. Neste aspecto, não há obstáculos, já que os atletas de esportes 

de aventura são como adeptos de uma legião própria ligada ao esporte, valorizando os 
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princípios humanos reconhecidos como olímpicos de amizade, coragem, determinação, 

respeito, igualdade, inspiração e excelência. A melhor notícia para estes atletas é saber que 

renunciar a este estilo de vida não será necessário, já que seus princípios coincidem com o 

olimpismo e é justamente esta a intenção do COI ao incorporar tais esportes no programa 

olímpico, como forma de rejuvenescer e ampliar a importância e relevância dos Jogos 

Olímpicos na modernidade, principalmente junto ao público mais jovem, que já não parece 

demonstrar tanto interesse pelos Jogos Olímpicos e pode ter se afastado do movimento 

olímpico graças à desconexão com esportes tradicionais que não os representam mais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A expectativa em torno desta dissertação é a de compreender de que forma a 

inclusão dos esportes de aventura no programa Olímpico pode rejuvenescer e trazer novo 

interesse aos Jogos, além de influenciar a prática da atividade física e do esporte de 

aventura entre os brasileiros. A primeira inclusão do surfe, do skate e também da escalada 

esportiva em Tóquio 2020 sinaliza o desejo do COI por juventude e aventura no 

movimento olímpico. Atingir este patamar é uma consequência do crescimento e 

amadurecimento dos esportes de aventura nos últimos anos. Observa-se na fala dos 

entrevistados diversas repetições da história de afirmação do surfe e do skate, buscando 

reconhecimento desde os tempos da contra cultura, quando estes esportes eram conhecidos 

como formas de contestação ao sistema, próximos da marginalidade e da proibição.  

O surfe promove a interação do homem com a natureza de forma intima e lúdica, 

desde a época em que foi descoberto por James Cook e a marinha britânica, quando os 

nativos das ilhas polinésias sequer portavam roupas. Talvez por isso tenha sido 

considerado imoral pelos colonizadores ingleses e proibido por mais de cem anos antes de 

reaparecer para o mundo ocidental pela vontade de um atleta nativo das ilhas do Havaí, 

campeão olímpico dos cem metros nado livre que, por conta de sua cultura intimamente 

ligada ao surfe, difundiu este esporte enquanto fazia demonstrações nas costas da 

Califórnia, África do Sul e Austrália durante os anos 1910 e 1920.  

Como afirmou o representante da ISA, esta conquista olímpica tem início no sonho 

de Duke Kahanamoku em levar o surfe às mais altas esferas do esporte mundial, ainda nas 

primeiras décadas do século passado. Nesse percurso, o surfe foi perseguido, contestado e 

denunciado com prática de vagabundos, drogados e outras referências negativas, até ser 

redimido pelo sistema, já em 2016, na sessão 129 do COI realizada no Rio de Janeiro, 

quando foi aprovado para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, de forma unânime, pelo 

Comitê Olímpico Internacional e assim elevado à condição olímpica, reverenciado pela 

juventude mundial por conta de seu estilo de vida particular e original, inaugurando uma 

nova fase para o movimento olímpico, que procura se reinventar para manter sua 

relevância em tempos modernos.   

Os registros históricos pesquisados sobre os esportes de aventura, durante a 

produção desta dissertação, nos levaram a conhecer a riqueza de seu caminho. Uma 
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trajetória muitas vezes desconhecida por seus praticantes, já que sua prática é 

suficientemente prazerosa por si só. Buscando compreender o tangível e o intangível nas 

falas de nossos sujeitos de pesquisa, apesar de uma compreensível resistência histórica, 

fica o voto positivo em torno da entrada dos esportes de aventura e, mais especificamente, 

do surfe e do skate nos Jogos Olímpicos. Todos os entrevistados revelam grande 

entusiasmo com a entrada destes esportes no programa olímpico, reconhecendo a simetria 

de suas respectivas filosofias e estilos de vida. Resta saber quais serão as consequências 

futuras da entrada destes esportes para os Jogos Olímpicos, algo que poderemos observar 

nos próximos anos, enquanto a história desta nova fase se constrói.  

As expectativas em torno da entrada do surfe no Programa Olímpico de Tóquio 

2020 foram analisadas em termos de popularidade e juventude, procurando compreender a 

relação entre seu estilo de vida e os valores da filosofia olímpica. Os motivos que 

fundamentam a entrada do surfe no programa olímpico foram identificados, assim como as 

ideias a respeito do tema por parte de jornalistas, gestores e atletas do esporte. O surfe 

agrega um sentimento ímpar aos esportes já reconhecidos como olímpicos, trazendo 

renovação e coerência com os valores humanos que fundamentam o Olimpismo. Sua 

organização e maturidade esportiva o credenciam ao alto rendimento e profissionalismo, 

agregando a natureza como elemento essencial desta equação, na forma das imprevisíveis 

ondas proporcionadas pelo oceano que, assim, conferem uma interessante dose de mistério 

e surpresa às disputas realizadas no mar. Pelo exposto, nos parece que a estreia do surfe no 

programa olímpico tem grandes possibilidades de, não apenas, rejuvenescer o movimento 

olímpico, mas também reforçar os princípios olímpicos e sua popularidade perante um 

público mais jovem. 

A existência de ondas artificiais, cada vez mais consistentes e acessíveis, poderia 

até seduzir aqueles que entendem o surfe como algo demasiadamente fora do controle da 

organização dos jogos, por depender dos movimentos da natureza, mas, em sua primeira 

edição olímpica, a ISA e o COI defendem que a competição de surfe seja realizada nas 

ondas naturais das praias japonesas, a fim de preservar o aspecto lúdico, imprevisível e 

onipotente do oceano como palco dos embates entre os melhores surfistas do mundo. Este 

estudo contribui também para a linha de pesquisa em “Atividade Física para a Promoção 

da Saúde”, conferindo ao surfe a capacidade de proporcionar saúde física e mental a seus 

praticantes, principalmente se considerarmos a imprescindível conexão com a natureza 
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conferida pela prática.  

Em tempos de aquecimento global e poluição desenfreada, colocando em risco a 

vida neste ambiente, a entrada do surfe nos Jogos Olímpicos deve promover uma 

reconexão com o ecossistema ambiental e lembrar ao grande público a importância 

primordial da natureza em suas vidas e práticas diárias, na construção de um futuro melhor, 

tanto para os Jogos Olímpicos, quanto para o planeta.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Para atletas: 

 

- Qual a sua opinião sobre a entrada do seu esporte nos Jogos Olímpicos? 

- Como você se sente em representar o Brasil nos Jogos Olímpicos? Como é 

trabalhar em equipe, já que este é um esporte individual? 

- Qual é a relação dos Valores Olímpicos com o seu esporte? 

 

 Para dirigentes: 

 

- Qual a sua opinião sobre a entrada destes esportes nos Jogos Olímpicos? 

- O que esses esportes podem agregar ao Olimpísmo? 

- Como as confederações de surfe e skate estão se adaptando ao movimento 

olímpico?  

 

Para Jornalistas: 

 

- Qual a sua opinião sobre a entrada destes esportes nos Jogos Olímpicos? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 
 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu, nome do sujeito da pesquisa, nacionalidade, idade, estado civil, profissão, endereço, RG, 

estou sendo convidado a participar de um estudo denominado “Jogos Olímpicos e Esportes de 

Aventura: a inclusão do Surfe nas olimpíadas Tóquio 2020”, cujos objetivos e justificativas são: 

aproximar e estabelecer um diálogo entre as teorias do esporte e do lazer, usando como referência 

a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio para, na prática, buscar um entendimento sobre a 

importância e o impacto da entrada do surfe no Programa Olímpico. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de responder a um roteiro de 

entrevista destinada a compreender a importância da entrada dos esportes de ação no Programa 

Olímpico. 

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios, tais como:  

c) Identificar os motivos que fundamentam a entrada do surfe no Programa Olímpico Tóquio 
2020;  

d) Avaliar as expectativas de gestores, jornalistas e atletas brasileiros quanto à inclusão do 
surfe no Programa Olímpico Tóquio 2020.  

 

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos 

decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos ou 

negativos somente serão obtidos após a sua realização. Assim, é possível que minhas declarações 

não agradem a todos que venham a conhecer as respostas, que descrevem apenas a minha opinião. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro 

dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não 

sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. Foi-me esclarecido, igualmente, que 

eu posso optar por métodos alternativos, que são: entrevista por telefone, e-mail ou gravação in 

loco. 

O pesquisador envolvido com o referido projeto é Tiago Brant de Carvalho Falcão, mestrando 

em Ciências da Atividade Física, pela Universidade de São Paulo (USP), sob orientação do 

Professor Doutor Ricardo Ricci Uvinha, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) e 

com eles poderei manter contato pelos telefones (11) 983384333, para Tiago B C Falcão ou (11) 

30911024/ (11) 30911034 para Prof. Dr. Ricardo R. Uvinha.    
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       É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso 

a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas implicações, enfim, tudo 

o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

  Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a 

natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, 

estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação. 

 No entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na pesquisa, haverá 

ressarcimento em dinheiro, ou mediante depósito em conta-corrente. De igual maneira, caso ocorra 

algum dano decorrente da minha participação no estudo, serei devidamente indenizado, conforme 

determina a lei. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar para o 

CEP EACH/USP (11) 3091-1046 ou mandar um email para cep-each@usp.br 

 

 

 

São Paulo, 01 de abril de 2019. 

 

 

 
Nome e assinatura do sujeito da pesquisa 

 

 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) pesquisador(es) responsável(responsáveis) 
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APÊNDICE C – FOTOS E ILUSTRAÇÕES CAPTADAS NA PESQUISA DE 
CAMPO 

 
 
 
Foto 1- Coletiva de imprensa da oitava etapa do circuito mundial de surfe 2018,  
Surf Ranch, em Leemore na Califórnia.  
 

 
Fonte: Tiago Brant de Carvalho Falcão, 2018. 
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Foto 2 – A piscina de Ondas em Leemore, Califórnia. 
 

 
Fonte: Tiago Brant de Carvalho Falcão, 2018. 
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Foto 3 – Entrevista com Gabriel Medina, Campeão Mundial de Surfe 2018, em Pipeline, 
Havaí. 
 

 
Fonte: Tiago Brant de Carvalho Falcão, 2018. 
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Foto 5 – Fãs tentam chegar perto de Gabriel Medina durante a etapa de Saquarema em 
2019. 

 

 
Fonte: Tiago Brant de Carvalho Falcão, 2019. 
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APÊNDICE D - RELATOS INTEGRAIS DOS SUJEITOS DE PESQUISA – 
JORNALISTAS 

 
- Qual a sua opinião sobre a entrada destes esportes nos Jogos Olímpicos? 
- Como você vê os valores olímpicos no surfe? Amizade, Respeito e excelência? 
 
RD, jornalista de surfe: 
- A introdução dos esportes, chamados radicais, como o surf no Jogos Olímpicos a partir 
de 2020 é mais um sinal das transformações que estão ocorrendo com este novo milênio. A 
juventude busca emoções esportivas diferenciadas e o COI, atento a essa tendência não 
ficou parado no tempo. 
Para surfistas e skatistas também é uma chance única de poderem se apresentar para um 
público muito maior, em um evento que gera muito mais mídia e reconhecimento. Afinal 
de contas é uma grande honra ter uma medalha olímpica em seu currículo como atleta. 
Para os organizadores destes esportes de vanguarda é um sonho antigo conquistar este 
estágio – chegar ao status de Esporte Olímpico. Muitas pessoas criticam, mas vejo com 
bons olhos, é mais um degrau na evolução destas atividades consideradas novas, jovens e 
radicais. Ponto para o esporte como um todo. Será um sucesso, maior ainda com a 
Califórnia e França figurando como as próximas Olimpíadas. 
- Na competição são como uma “cartilha”. No free surf adicione o ALOHA, o espírito de 
aventura e o hedonismo. Faça um coquetel de tudo isso e fica fácil entender por que o surfe 
é tão especial. 
 
CG, jornalista de skate:  
- Era uma questão de tempo que o surf e o skate entrariam nas Olimpíadas. Essa hora 
chegou e dificilmente essas modalidades sairão do programa olímpico. São esportes 
populares, com grande número de praticantes e respectivas indústrias bem estruturadas. 
Tanto o surf quanto o skate já provaram há muito tempo que funcionam bem 
esportivamente. Ambos têm competições espalhadas pelo mundo em todas as categorias 
possíveis, com um cenário profissional construído ao longo dos anos. Temos ídolos, 
grandes eventos, mídia especializada e um público cativo muito maior do que várias 
modalidades antigas no âmbito olímpico. O processo todo de inclusão destas modalidades 
nas Olimpíadas foi difícil, lento e conflituoso, uma vez que outras modalidades pleitearam 
o comando dos esportes de prancha. No caso do skate, em alguns países a coordenação é 
feita por entidades da patinação, por exemplo, o que é uma temeridade por se tratar de 
esportes muito distintos. Fico feliz que o comando do skate no Brasil seja da CBSK, a 
Confederação Brasileira de Skate, órgão legítimo criado em 1999 e que correu o risco de 
deixar sua competência nas mãos da patinação por causa da Carta Olímpica e um conjunto 
de regras que teve que contornado. Tanto o surf quanto o skate ganham muito bom suas 
entradas nas Olimpíadas, mas alguns efeitos colaterais serão sentidos. O mercado terá que 
aproveitar a onda de mudanças e valorizar seus pilares, para não se vender para as grandes 
corporações. 
 
DS, jornalista de surfe: 
- Eu acho muito legal. Eu acho que as Olimpíadas ganham bastante. Eu sei que sou 
suspeito pra falar pois sou surfista, mas eu acho que as Olimpíadas precisam renovar o 
quadro de esportes que ela tem hoje, eu acho que tem alguns esportes muito desconectados 
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com a realidade mundial e o surfe é esporte super jovem com um grande número de 
praticantes no mundo afora e com uma grande participação no comportamento jovem no 
mundo, desde os anos 50 no pós guerra, o surfe moldou um estilo de vida que é uma 
referência no ocidental, um estilo de vida um pouco mais cigano, hippie e o surfe foi 
sempre uma bengala pra esta galera assim um pouco mais desconectada do mundo 
corporativo, não sei, mas eu acho que o surfe por esta influência no comportamento das 
pessoas ele merece um lugar nos jogos olímpicos a muito tempo. Acho que é um esporte 
muito legal pra figurar entre vários super chatos, então ele vem a somar. 
- Acho que agrega juventude, agrega um pouco mais de realidade, um pouco mais de 
conexão com o mundo atual sabe, com um mundo menos careta do que aqueles esportes 
olímpicos tipo pentatlon, esgrima, hipismo, tem tantos esportes que são esportes de realeza, 
esportes de países desenvolvidos e que não é a média mundial então acho que o surfe traz 
as olimpíadas um pouco mais pro chão, um pouco mais pra o que está acontecendo, 
atualiza as olimpíadas. E também um outro ponto interessante é que o surfe conversa muito 
bem com as causas ambientais e ecológicas, por ser um esporte que está diretamente 
conectado com o ambiente ele pode trazer também esta causa pras olimpíadas e qualquer 
evento hoje que esteja desconectado com estas causas é um evento fadado ao fracasso, fora 
de moda, um evento com menor capacidade de atrair patrocinadores então o surfe vem a 
somar, não só o surfe como o skate. 
- Acho que o surfe durante muito tempo foi um esporte contra cultural assim, que tinha 
uma cara de rebeldia e de um atleta que na verdade não é atleta né, e hoje em dia isso caiu 
por terra um pouco, os profissionais hoje em dia levam uma vida de atleta senão não 
conseguem ser campeões ou nem chegar perto e tem que assumir esta vida desde muito 
jovem e isso traz muito os valores olímpicos, eu acho que qualquer esporte que tu pratica à 
exaustão e tem que ter uma disciplina e tem que ter um trabalho de equipe, tem que saber 
aceitar opiniões diversas e evoluir com os companheiros ele traz estes valores assim, é uma 
coisa intrínseca na prática do esporte. E o surfe não é diferente. Quanto mais ele vai 
ficando com cara de esporte, que é o que tem acontecido ultimamente e não só com toda 
aquela representatividade comportamental e cultural do surfe, mas o surfe como esporte ele 
tá precisando destes valores e os novos atletas que tão tendo sucesso tão trazendo isso com 
eles, então tem tudo a ver, acho que só agrega às olimpíadas. Agora, como um surfista a 
gente sente assim que aquele nosso filho não é mais nosso sabe. Pra quem viu o surfe 
crescer e sair daquela coisa super comportamental e tu ser a minoria ali no teu colégio, tu 
ser alguém rebelde por ser praticante de surfe, hoje em dia isso se perdeu né e acho que a 
entrada nas olimpíadas é uma comprovação disso. Mas o que também não é tão ruim, eu 
acho que tem que só saber aceitar e se colocar agora como uma pessoa natural, uma pessoa 
como tantas as outras, mais um no meio da multidão. Acho que é só assimilar este golpe 
assim, que os surfistas vão entender que existe o esporte, existe o fator comportamental, dá 
pra separar os dois e dá pra conviver em harmonia. 
 
RB, Jornalista de surfe:  
- A princípio, é onde todo esporte, e as pessoas envolvidas com o esporte, deseja estar. Eu 
acho fantástico, nessa época atual, com tudo já descoberto, com poucos lugares no mundo 
que as pessoas desconhecem para a prática do surfe, quando já não há nenhuma nuance 
deste estilo de vida que não seja conhecida, o surfe se tornar olímpico. Acho adequado 
para a época, mas te confesso que até uns cinco anos atrás eu não gostava desta ideia do 
surfe nas olimpíadas, um pouco por purismo, mas também porque eu acreditava que, nos 
últimos trinta anos, sempre houve um equilíbrio entre o estilo de vida e o esporte, mas que 
este equilíbrio poderia ruir com a entrada do surfe nas olimpíadas, a metade do esporte 
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competição iria invadir a metade da filosofia e estilo de vida. Tenho dúvidas se as pessoas 
que não compreendem o valor desta filosofia e estilo de vida podem mantê-la... Eu tenho 
minhas dúvidas, não sou um cara empolgado com esta entrada, mas se a gente pensa em 
proteger os oceanos, proteger praias, os Jogos Olímpicos são uma ótima oportunidade de 
se promover esses conceitos de forma massificada, por ter um alcance incrível. Se for por 
aí, acho que temos um benefício. Fica minha torcida para que a gente saia dessa olimpíada 
melhor do que a gente entrou, mas eu seria hipócrita se dissesse que, desde o primeiro 
momento, eu apoiei essa ideia. 
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APÊNDICE E - RELATOS INTEGRAIS DOS SUJEITOS DE PESQUISA – 

GESTORES 
 

 
- Qual a sua opinião sobre a entrada destes esportes nos Jogos Olímpicos? 
- Como você vê os valores olímpicos no surfe? Amizade, Respeito e excelência? 
 
Membro da ISA MB:  
- Esse sonho é antiquíssimo, ainda nos anos 1910 e 1920, quando Duke Kahanamoku 
participava como nadador das Olimpíadas e fazia questão de divulgar o surfe. Foi ele o 
primeiro a sonhar com isso. O sonho começou realmente a tomar jeito de projeto, embora 
ainda distante, quando, em 1996, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu o surfe 
como um esporte organizado e a ISA como entidade responsável por ele. 
De lá pra cá foram anos de luta, primeiramente para se conseguir o número de federações 
nacionais filiadas a seus respectivos Comitês Olímpicos, exigidos pelo COI. Eu, 
particularmente, participei de congressos ligados ao COI na África (Marrocos e Mali), 
buscando ajudar países africanos a terem suas Federações e as afiliar a seus respectivos 
Comitês Olímpicos. Depois, um exaustivo trabalho junto aos membros do COI, mostrando 
a viabilidade e a maturidade do surfe para ser incluído nos jogos. Nesse ponto uma pessoa 
chave: Fernando Aguerre, o Presidente da ISA. Pode se dizer com todas as letras que se o 
surfe hoje é olímpico, foi graças a ele. Foi uma espécie de Don Quixote, que chamaram de 
sonhador, de alguém que buscava o impossível, mas que praticamente dedicou sua vida a 
isso e conseguiu.  
- Eu acho que ainda não caiu a ficha, para os amantes do surf, da dimensão do que significa 
para nosso esporte conquistar o status de esporte olímpico. As exigências e os requisitos 
que um esporte precisa atender para sequer pensar em ser olímpico são enormes. Essa 
conquista é como um atestado de reconhecimento da comunidade esportiva mundial à 
universalidade, à seriedade, à organização, à existência de regras claras e padronizadas e, 
sobretudo, o definitivo enquadramento do surfe como um esporte de abrangência mundial. 
Na prática isso significa a abertura de enormes oportunidades para verbas públicas, 
patrocínios fora dos habituais patrocinadores presentemente relacionados ao surf, um 
aumento significativo nas faixas salariais de atletas a nível olímpico e um incentivo muito 
maior por parte de órgãos do Estado na formação de novos atletas. É diferente o interesse 
de um país entre ter um campeão mundial de surfe e ter uma medalha de ouro olímpica no 
surfe. Mas, como disse, a dimensão do que isso significa só será avaliada com mais clareza 
após Tóquio 2020 e Paris 2024. Tem gente que diz que o surfe não combina com 
Olimpíada e tem gente que diz que a entrada nas Olimpíadas foi a coisa mais significativa 
para o surfe depois da invenção da prancha. Daqui a alguns anos teremos a resposta.  
- Estes valores são os pilares de qualquer esporte que assim possa ser chamado e não seria 
diferente com o surfe. Eu acho que a pergunta deveria ser ao contrário. “Qual a relação do 
surfe com os valores olímpicos?” O surfe tem seus valores particulares e característicos 
como, principalmente, a interação e contato com a natureza, a cultura própria, o espírito 
desbravador e a paixão pelo mar. Da mesma maneira que, por exemplo, artes marciais tem 
disciplina e autocontrole, arco e flecha, concentração e precisão, Maratona, superação, etc. 
essa é a grande magia de uma olimpíada. Esportes com características diferentes, perfis 
diferentes e compartilhando os mesmos valores olímpicos. 
- O surf pode agregar muito ao movimento Olímpico. Foi uma das maiores motivações do 
COI ao inserir o surfe nos Jogos Olímpicos. Como qualquer atividade esportiva, cultural, 
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política ou social, as Olimpíadas também precisam se manter atualizadas e em sintonia 
com o mundo contemporâneo. O COI detectou isso já há algum tempo, com um aumento 
preocupante na idade média de seu público. É importante então atrair uma parcela mais 
jovem. E se buscou, para isso, esportes com grande apelo junto ao público jovem. Foi desta 
forma que o surf e o skate foram “vistos” pelo COI. 
- O maior impacto está sendo para as Confederações nacionais (não só no Brasil como no 
mundo todo) já que isso significa uma abertura de portas no governo para liberação de 
verbas via Comitê Olímpico, nunca antes sonhadas no nosso esporte. Isso implica, por 
outro lado, em um labirinto de exigências legais, certidões, prestação de contas, etc. para se 
ter acesso a estes recursos. Esse se tornou um desafio no momento. Federações no Brasil 
até hoje, salvo raras e honrosas exceções, sempre se preocuparam em fazer um bom 
trabalho na parte técnica, fazer bons campeonatos, com a melhor premiação possível, bom 
julgamento, etc. Porém, a parte burocrática e institucional, assim como procedimentos 
contábeis, fiscais ou trabalhistas não foi uma área na qual formamos experts, assim como 
formamos organizadores de eventos, juízes e técnicos. Creio que a Confederação está 
tendo que se adaptar e aprender a lidar com isso.  
- Os dias dedicados ao surf vão permitir uma boa janela para se fazer o evento nas 
melhores condições. Também haverá um grande festival de praia para “apresentar” a 
cultura do surfe para o mundo Olímpico. Em Tóquio, eu não acompanhei muita discussão 
sobre praia ou piscina, mas sempre se considerou em mar. Quanto ao futuro, ninguém sabe. 
Sem dúvida a piscina é uma realidade e naturalmente será um ponto chave e decisivo para 
a continuidade do surfe nas olimpíadas, quando a sede for em locais sem mar. Quando for 
em locais com praia, certamente as duas opções serão estudadas, mas existem tantos 
parâmetros a serem considerados nessa escolha que fica impossível, pelo menos pra mim, 
arriscar um palpite. 
 
Membro da WSL SG:  
- Estamos incrivelmente empolgados com os Jogos Olímpicos, é uma imensa oportunidade 
para o esporte e vamos dar todo o apoio possível. De qualquer forma é uma grande 
oportunidade para o esporte, o surfe merece estar neste palco global, vamos trazer uma 
audiência nova e a gente definitivamente atrai a juventude, o que é excelente para o 
movimento olímpico também. Eu estava em Tóquio algumas semanas atrás e já existe um 
enorme burburinho e expectativa para a estreia do surf no programa olímpico. Acho que os 
fãs ficarão impressionados e terão uma experiência incrível. 
 
Membro da WSL RH:  
- É um momento histórico, a entrada do surf como esporte olímpico em Tóquio 2020. 
Agora a gente aguarda pra saber como isso vai se dar. Se será no oceano, na área de Chiba, 
como anunciado, ou se vamos utilizar a piscina ou as duas coisas, no caso de não ter 
ondulação durante a janela para realização do evento. A piscina de ondas ainda não existe 
em Tóquio, mas o terreno já foi comprado e as obras estão para ser iniciadas, obviamente 
depende do aval do comitê organizador do Japão e também do Comitê Olímpico 
Internacional, dizer que a prova pode acontecer numa piscina de ondas. A gente sabe que a 
época das olimpíadas no Japão será o verão, então estamos preocupados com a 
possibilidade de não termos boas ondas. Finalmente conseguimos a entrada do surfe nos 
Jogos Olímpicos e a gente quer que essa entrada aconteça com qualidade de onda, para que 
todos, principalmente aqueles que não conhecem, possam apreciar o surfe em todo o seu 
potencial. 
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Membro da WPS CB:  
- Está todo mundo “amarradão”, não tem um que falou que as Olímpiadas não interessam, 
que o esporte não é olímpico, nenhum. Ou o cara não quis falar muito, ou, pelo menos até 
agora, está achando interessante.           
(a entrada do surfe nas olimpíadas) Nunca aconteceu, então precisamos ver o que vai 
acontecer, não dá para você ser quadrado e não admitir uma mudança. Tem muita onda 
desconhecida por aí e o “crowd” (aumento do número de praticantes) nunca vai ser um 
impeditivo para o surfista de alma, esse vai continuar existindo. 
- A entrada do surfe nas Olimpíadas naturalmente significa uma maior exposição do 
esporte, pessoas que jamais viram ou tiveram interesse, dependendo da mídia local, vão 
conhecer histórias de atletas que são superinteressantes e, através desta conexão 
emocional, vão acabar assistindo um esporte que nunca viram. Com isso o esporte vai 
crescer em termos de audiência, em termos de indústria ou também para outros 
beneficiários, dependendo de cada um fazer a sua parte. Aí tem aquela polêmica, alguns 
não querem que o surfe cresça mais, outros querem que cresça porque vivem disso, enfim, 
vai ter essa questão de uma maior audiência, mas para o comitê olímpico vai ser super 
interessante, porque eles querem renovar o tipo de audiência que assiste aos jogos, virou 
aquela coisa meio conservadora, então eles estão trazendo os esportes de ação, não só o 
surf, mas também o skate, pra trazer a molecada e reviver aquela sensação que a gente teve 
quando era criança. Durante os Jogos Olímpicos eu não conseguia dormir pra acordar no 
dia seguinte de manhã e olhar o quadro de medalhas para ver o que tinha mudado. Acho 
que eles querem renovar e o nosso esporte, o surfe, principalmente no Brasil, atrai a 
juventude e a molecada. 
 
Membro da CBSurfe AA:  
- É um novo momento do surfe. Vejo como uma evolução natural, já que o surfe é 
atualmente um esporte praticado em praticamente todo o mundo e que atrai o interesse de 
jovens e velhos, homens e mulheres, pobres e ricos.  
- (Os valores olímpicos) São valores nobres que fazem parte da filosofia e do estilo de vida 
dos surfistas. 
 
Membro do COB BO:  
- A entrada destes esportes para o movimento olímpico é muito boa, rejuvenesce o 
movimento. São esportes radicais, esportes ligados à juventude mesmo. São esportes bem 
novos em termos de idade, a garotada gosta de ver, então traz aquela juventude para dentro 
do movimento olímpico que, num determinado momento, poderia estar um pouco se 
distanciando, então isso é bem interessante. Você pega a WSL, que tem uma trajetória 
muito profissional e os atletas têm ali todo o suporte em volta. O skate também vai na 
mesma linha.  Parecem atletas um pouco mais isolados, correndo suas competições, mas 
em alguns momentos mais preocupados em fazer vídeo partes, ou filmar, do que competir 
ou viver este clima de competição.  
- No skate são todos amigos, um torce pelo outro na competição, ninguém torce para o 
outro cair da rampa, isso é sensacional. (o pesquisador diz: não tem nada mais olímpico do 
que isso) Nada mais, o espírito olímpico ali é o primordial e é muito interessante, 
rejuvenesce o olimpismo, é um torcendo para o outro. Tomara que esta vibração continue 
com o ambiente ficando cada vez mais competitivo. É um conceito de amizade, de 
fraternidade, de estar ali junto, de respeito ao próximo. São esportes jovens, é a juventude 
que está vindo, então, você tem que ser um ótimo competidor, tem que estar preparado 
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para aquilo, mas que seja limpo, que você chegue com chance de ganhar, mas que não 
afete a performance do adversário, ele não é seu inimigo. Não é ganhar a qualquer custo.  
- É novo pra todo mundo. É um mundo novo pra eles, eles não eram do movimento 
olímpico, passaram a ser a partir do iníçio de 2018. É um processo de amadurecimento, de 
entendimento com os próprios atletas e suas modalidades, de como funciona o dia a dia, 
tributação. Não é fácil. O COB repassa a verba pública, através da lei Agnelo Piva, então 
tem que se adaptar a uma nova realidade. São 30 confederações entre surf e skate, eu 
especificamente trabalho com as duas, mas tem também escalada, beisebol e caratê que 
somam mais 5 novas. Acredito que com o amadurecimento vão ganhando corpo, 
entendendo no dia a dia. Não é um processo 100% fácil de lidar. As que não trabalhavam 
com verba pública ou que não tinham este contato vão ter mais dificuldade, mas o COB 
por outro lado veio pra ajudar. Na realidade o que a gente faz, a gente não libera verba, a 
gente aprova projetos, em cima de um projeto. Existe um projeto, com um objetivo, com 
uma justificativa, com um benefício no final. A ideia tá aprovada? Quanto custa esta ideia? 
A gente pode valorar aquela ideia, mas tem que ser uma ideia factível, alguma coisa que 
vai levar você a mudar de status. Acabou o projeto, vamos ver como ele funcionou. O que 
deu de positivo neste projeto? É isso que a gente trabalha, o meu dia a dia tá muito ligado à 
isso. Fazer um parecer no final sobre tudo isso. Saber se deu fruto ou não. Se o benefício 
foi alcançado, do que foi solicitado e realmente aprovar ideias que por sua vez tem valores 
financeiros e não o contrário. Tudo em cima de um planejamento estratégico que é feito 
junto às confederações. 
 
 
Membro da CBSK BB:  
- A gente nunca imaginou o skate nas olimpíadas até porque não estava pensando nisso. A 
gente estava pensando em andar de skate, aprender manobra, evoluir, filmar, algo que 
continua no pensamento, continua sendo o objetivo, mas hoje existe uma realidade. No 
decorrer dos anos, sempre que se falava em Olimpíadas não existia essa realidade, porque a 
organização do skate ainda não estava lá. A CBSK foi criada há 18 anos, então foi 
passando o tempo e eu acho que a preocupação maior era da gente não ter as rédeas, não 
ter o poder de certas decisões, mas tudo isso foi aprendizado, evolução, para entender 
exatamente qual é a realidade. A gente sempre correu campeonato, mas o skate é muito 
mais do que isso, o skate é arte, é andar nas ruas, no quintal. Cabe na cultura, cabe no 
esporte, mas a nossa identidade é um estilo de vida, lifestyle. Tudo que te faz sentir que 
você vai perder o lifestyle, vem com uma força contrária. Acho que a rebeldia é 
interessante, eu adorava skate justamente porque me falavam que não podia fazer, mas 
tudo bem, porque eu acho que tudo tem tempo pra evoluir e a gente conseguiu as rédeas. 
Lutei para estar na presidência da confederação, para resolver esta situação de 
representatividade perante o COB e o COI e a gente conseguir o investimento público. Isso 
foi uma conquista, agora tudo está acontecendo, inclusive com patrocínio para a seleção. 
Nunca imaginamos que chegaríamos aqui mas, já que chegamos e estamos no controle da 
situação, é mais tranquilo. E nada impede de o skate continuar sendo skate, de você chegar 
e sair, fazer seu skate de rua, viver seu estilo de vida, viver sua arte. Nada impede isso. A 
realidade é que existe uma oportunidade de quem quiser competir no nível olímpico, da 
alta performance, pode fazer, mas, se quiser continuar andando por prazer, também pode. 
Usando o argumento olímpico nós estamos fazendo bastante pelo skate. Mais pistas, mais 
campeonatos e uma seleção organizada, para mim é isso que está sendo mais legal.  
- Por mais que eu tivesse uma resistência ao skate nas olimpíadas por muito tempo, eu 
tinha consciência do tamanho da olimpíada. Em nenhum momento eu me achava o maior, 
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era mais uma questão de identidade e se encaixar. As olimpíadas unem o mundo pelo 
esporte, né?  
- Ao invés da gente guerrear ou quem mata mais, é quem faz mais ponto, é quem ganha ali 
na competição de atletismo, por exemplo. Uma coisa mais simbólica, mais amena. Você 
consegue ver de repente o Iraque jogando bola com os EUA, uma coisa que era maluca na 
época. Isso é bonito e é importante. E aí o elo de amizade entre países em conflito pelos 
atletas, não tem coisa melhor de unir tendo uma interação positiva e que fica ali no campo, 
ganhou, perdeu, isso é natural. Eu até falo pra galera que em primeiro lugar, sim existe o 
objetivo de ganhar medalha, obviamente numa competição o objetivo é chegar e ganhar. 
Eu não vou pra um campeonato e não estou nem aí... eu tô bem aí! Quero ganhar né? Mas, 
o mais importante é o treino, é a interação, são as amizades e se não ganhar, não é o fim do 
mundo. Você vai com um objetivo ou nem vai. 
- (Coragem) Coragem pra cair, levantar, poder ser você, chegar lá, fazer o seu papel, 
representar o Brasil, botar a bandeira brasileira no skate e fazer o melhor.  
- (Determinação) Isso a gente tem, o skate tem. Se você quiser tentar uma manobra nova e 
não tiver determinação, é raro você acertar de primeira. Pode acontecer, mas, na maioria 
das vezes, são horas e horas e horas para acertar. Então quem cai se levanta, essa é a 
determinação máxima que o skate traduz.  
- Lembro que eu aprendi rápido, que se eu não estiver a fim de competir eu nem vou pro 
campeonato. Se eu estiver a fim de ir, por que eu vou pela metade? Falo pra galera que 
além do objetivo de ganhar medalhas, o mais o importante é passar a identidade do skate 
brasileiro. Que é alma, coração, garra e felicidade, companheirismo. O resto vem como 
consequência. E pra mim isso é o interessante, a medalha vir como consequência e não 
como a razão máxima de viver. 
 
Membro da CBSK SD:  
- Minha vida é toda relacionada ao skate, meus negócios... então eu preciso disso. Eu 
preciso desse crescimento, eu preciso de novos adeptos, da mídia e acho que as Olimpíadas 
vão trazer muito mais disso tudo para o esporte. Eu respeito, mas quem é contra esse 
movimento são pessoas que amam o skate, como eu amo, mas que não dependem do skate 
para viver. Elas têm seu trabalho paralelo e andam de skate porque gostam. Então para 
mim, as Olimpíadas respeitando o skate como ele sempre foi e da maneira como a gente 
quer que seja, eu acho que é superpositivo. Vai trazer mais respeito, mais visibilidade, mais 
mercado, tudo vai melhorar, então sou a favor.  
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APÊNDICE F - RELATOS INTEGRAIS DOS SUJEITOS DE PESQUISA – 

ATLETAS 
 

- Qual a sua opinião sobre a entrada destes esportes nos Jogos Olímpicos? 
- Como você vê os valores olímpicos no surfe? Amizade, Respeito e excelência? 
 
Ex surfista da elite mundial FG:  
- Além de valores olímpicos, amizade, respeito e excelência são o resumo do que é o surfe 
competitivo. É competição, mas realmente tem o respeito e todos os atletas dando tudo de 
si. Olimpíadas é um negócio diferente, assim, eu participei dos ISA Games e do Mundial 
amador, na minha época era mundial amador, vi exatamente isso. Amizade, quando a gente 
participava de outros mundiais amadores e se reencontrava, o respeito e a excelência 
porque todo mundo treinou muito para estar ali, mais do que qualquer outra competição, a 
gente vê o próprio Kelly Slater doido pra correr ali, né? Os nossos três que estão ali 
encabeçando (o ranking) também. É uma competição incrível, acho que todo mundo cresce 
sonhando com isso. 
 
Ex surfista da elite TP:  
- A primeira garoa foi a gente (a atual geração brasileira de surfistas no circuito mundial é 
conhecida como Brazilian Storm, “tempestade brasileira”), quer dizer a primeira garoa foi 
antes da gente, há que se respeitar a época do Rico, do Ricardo Bocão, Daniel Friedman, 
Pepê Lopes, daquela geração. Aí depois veio o Renato Phebo, que esticou um ano no tour e 
depois a gente entrou, mas acho que a gente entrou de uma maneira mais oficial, a gente 
entrou pra ficar, foram 15 anos dedicados a isso. Muito se falou em surfe nas olimpíadas, 
eu já acordei muitas noites sonhando com isso, literalmente sonhando estar num pódio 
olímpico, já naquela época, como uma coisa meio surreal. E agora vendo isso se tornar 
realidade, é quase como tentar descrever em palavras o que foram aquelas nove vitórias 
brasileiras em onze etapas do circuito, ver a bandeira brasileira em sequência na tabela do 
mundial. A gente ia imaginar? Só sonhando, nunca de verdade... então hoje eu fico sem 
palavras com o que está acontecendo. 
 
Surfista da elite KS:  
- Acho que vai ser muito legal. Obviamente acredito que o melhor surfista do mundo a 
cada ano, competitivamente, ganha o circuito mundial, por isso surfamos em todas essas 
diferentes condições, para testar as habilidades de cada um em todas as condições, direitas, 
esquerdas, grande, pequeno, ondas rápidas ou gordas. Acho que isso determina 
provavelmente o melhor surfista em todas as condições, mas a oportunidade de ser o cara 
ou a mulher naquele dia, subir no degrau mais alto do pódio e chocar a todos é uma coisa 
legal para se ter no surfe. Eu nunca pensei nessa hipótese enquanto crescia. O ano em que 
comecei a surfar, foi o ano em que o circuito profissional começou em 1977 e então ver o 
surfe como esporte olímpico é uma surpresa, eu nunca imaginei que aconteceria durante 
minha vida, ainda menos durante minha carreira, então vou fazer o meu melhor para tentar 
fazer parte do time americano e, se conseguir, esse será provavelmente meu último desafio 
profissional, seria muito legal estar envolvido. 
- (sobre o domínio brasileiro) Acho que é algo cultural, os brasileiros tem mais fome de 
vitória, não é segredo pra ninguém, a vida no Brasil é um pouco mais difícil que na 
América ou na Austrália. Nossa juventude ficou um pouco complacente, nossos 
adolescentes já estão fazendo um bom dinheiro e os brasileiros querem isso também, são 
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eles que estão puxando os limites. É um pouco surpreendente, porque nunca houve um 
tempo em que os brasileiros não fizeram parte do circuito, mas eles não eram pretendentes 
ao título ano após ano. Quando Adriano quebrou esse paradigma e também Gabriel, esses 
passaram a ser os caras que você espera ver vencendo. 

Surfista da elite AS:  
- Acho que é o maior pulo que o esporte já deu, estamos entrando num patamar olímpico, 
uma coisa muito grandiosa, é um espaço de grande visibilidade que estamos ganhando, 
com canais de televisão que nunca passaram surfe divulgando o esporte e isso é uma coisa 
maravilhosa, eu almejo me qualificar para os Jogos. 
 
Surfista da elite FT:  
- Da mesma forma que a gente quer conquistar o título mundial, queremos conquistar essa 
vaga também.  O que está acontecendo aqui e agora é muito bom para o esporte, é muito 
bom para a gente, para os atletas, para a próxima geração principalmente, então estar aqui 
dando o meu melhor para conquistar essa vaga é uma sensação muito boa. Espero sim 
representar o Brasil e ganhar uma medalha para a gente. 
- (sobre o domínio brasileiro): É verdade o que o K. disse, o surfe brasileiro está em outro 
nível, especialmente nos dois últimos anos, vimos muitas mudanças e tenho muito orgulho 
de fazer parte desta geração 
 
Surfista da elite GM:  
- Esse é um ano muito importante, para mim um pouco mais, porque é um ano em que 
estou defendendo o título mundial e, claro, estamos focados para conquistar essa vaga para 
as olimpíadas. Vai ser mais um ano longo, intenso, mas acho que todo mundo quer essa 
vaga, vai lutar por isso e espero participar, vai ser ano que vem no Japão e agora é 
trabalhar, focar e trabalhar etapa por etapa em busca deste objetivo. 
Tem a possibilidade de ser no mar, eu não sei como é o mar lá, mas se a piscina for igual 
essa (Surf Ranch), a gente sabe que vai dar onda. É difícil escolher, eu ainda prefiro 
competir no mar, você precisa ser inteligente, tem que ter uma tática, lógico, você tem que 
surfar bem, mas é mais competitivo dentro do mar. Aqui (Surf Ranch) é uma onda 
previsível, você tem que planejar o que vai fazer. É como se fosse na ginástica, você tem 
que praticar aquela rotina de manobras na sua cabeça, enquanto no mar sai tudo natural, 
acho que isso mostra mais o talento, mas estou gostando dos dois, acho que é um teste para 
o futuro, vai melhorar muito ainda e estou feliz de estar nessa era. (O pesquisador 
pergunta: você acha que é mais mental?) Acho que sim, até porque você não tem uma área 
para praticar da manhã e aquecer como a gente faria no mar. Aqui tem que ir direto pra 
onda e não pode errar. 
 
Surfista da elite IF:  
- Acho bom, um reconhecimento gigantesco o surf participar dos Jogos Olímpicos. Meu 
maior sonho não é as Olimpíadas, é ser campeão do mundo, acho que isso vale mais do 
que qualquer coisa pra mim, mas tenho que manter os pés no chão e continuar pensando a 
cada etapa, não antecipar as coisas e evoluir a cada dia, para conquistar tanto uma coisa 
quanto a outra. 
- Acho que isso só engrandece nosso esporte. Acho que o surf e o skate estavam faltando 
nas olimpíadas, agora como o surf vai entrar eu não sei, acho que a piscina seria o modo 
ideal para entrar e que fica de igual pra igual. A melhor performance na piscina poderia 
levar a medalha de ouro. Voltando ao reconhecimento e ao respeito, isso sem dúvida pesa. 
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Ser campeão olímpico com certeza pesa no seu currículo e vai marcar pra sempre né? Só 
de ter uma medalha olímpica já vale bastante.  
 
Surfista da elite JJ:  
- Acho que é muito excitante ter os Jogos Olímpicos chegando no próximo ano e estar bem 
ranqueado para isso agora é incrível, mas ainda temos um longo ano pela frente e muita 
coisa para acontecer antes de estar qualificado, este é definitivamente um objetivo 
importante para o ano que vem. 
 
Surfista da elite feminina TW:  
- Sempre foi um sonho meu competir nas olimpíadas, então disputar essa vaga olímpica é 
uma honra mesmo e espero que a gente vá muito bem neste ano para nos qualificar para as 
olimpíadas. 
 
Surfista da elite feminina SL:  
- Realmente é um sonho para todos os atletas estar nas olimpíadas, porque é um evento em 
que a gente passa quatro anos de muita luta para estar ali e, dessa vez, a gente tem nosso 
espaço lá dentro. É um grande passo, acho que o surfe vai ocupar seu espaço e vai ficar 
para sempre, então acho que a briga vai ser grande esse ano, mas se Deus quiser o Brasil 
vai ter duas meninas lá dentro. 
 
Surfista da elite feminina SG:  
- Obviamente estamos todas aqui para ganhar o campeonato mundial e, para nos qualificar 
para os Jogos, você tem que estar entre as duas melhores surfistas de cada país no circuito, 
então é como se fosse um campeonato dentro de outro campeonato. Somos todas muito 
competitivas dentro de cada país para tentar fazer parte da seleção e, ao mesmo tempo, por 
ser mais um sentimento de equipe para as olimpíadas, isso traz um novo aspecto para o 
esporte. Acho que os Jogos Olímpicos são uma maravilhosa oportunidade, não apenas para 
nós atletas, mas para o surfe como esporte atingir novos patamares e atingir uma nova 
audiência, o que será muito bacana. 
- Como atleta estou muito empolgada em ter a oportunidade de participar dos Jogos 
Olímpicos, afinal é o maior evento esportivo do mundo. Acho que todos os surfistas estão 
animados com a possibilidade de ir ao Japão e tentar ganhar uma medalha de ouro, é algo 
com que sempre sonhei. É um momento especial, seja na piscina ou no mar, teremos que 
nos adaptar às condições, seja quais forem, mas eu adoraria ver a disputa numa piscina 
como esta (Surf Ranch), seria muito especial e, assim, poderíamos manter a consistência 
em todos os Jogos Olímpicos. 
 
Skatista Street KH:  
Nunca imaginei que seria um atleta olímpico, acho que nenhum skatista imaginou, até 
mesmo de outra geração. É uma coisa muito nova pra gente e talvez seja uma coisa muito 
boa e a gente espera que a gente seja inspiração para outras e outras gerações.  
 
Skatista Park PB:  
- É uma experiência totalmente diferente para nós skatistas. A gente vem de um lifestyle 
que não tinha muito este modelo de competição em mente, então é uma fase totalmente de 
adaptação mas que também pode ser algo muito positivo pro skate e principalmente para o 
skate brasileiro que ainda é bem carente em termos de apoio e de estrutura.  
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- (Amizade) infelizmente em alguns esportes você não vê mais isso, está todo mundo se 
tratando como adversário, concorrente. A ideia do skate é outra, as vezes o nosso amigo 
ganhando ou a gente, tanto fez como tanto faz, porque no final o skate ganha no todo né? A 
gente tenta deixar um legado para as próximas gerações, que é para manter o skate da 
forma que é para ser, que é a união entre os amigos, entre a família, é manter esta chama 
acesa. 
- Hoje como atletas do skateboard a gente tá tendo que abdicar e mudar muito nossas vidas 
para poder representar a nação brasileira da melhor forma possível e não é algo que é 
simples. A gente vem com 20 anos de skate com uma realidade completamente diferente, 
seguindo rotinas em nossas vidas que na verdade nunca foram rotinas comparadas 
realmente à de atletas olímpicos.  
- Vai ser, está sendo um desafio muito grande, até por que no meio do skate ainda é 
presente o outro lado muito forte, então ainda existe o outro lado da mente dos vídeos, das 
revistas e pra você conseguir suprir esta demanda você tem que estar se dedicando dias na 
rua, fazendo coisas só pras câmeras, que ninguém tá vendo. E as vezes estas manobras que 
você tá se dedicando tira muito do teu corpo, do teu físico e até mesmo mentalmente, então 
quando você tá comprometido com tudo isso e ainda se dedicar à uma competição do nível 
das olimpíadas, que a gente sabe que tem um impacto tão grande que a nação inteira acaba 
te apoiando, realmente é uma responsabilidade muito grande.  
- De toda esta experiência que a gente tá tendo hoje de ter uma seleção de skate brasileira é 
a interação entre os skatistas, a galera do park com a galera do street, trabalhar em conjunto 
mesmo. Sentir talvez uma das primeiras vezes este valor de equipe, já que o skate a gente 
sempre teve em nossas vidas de uma maneira muito independente e a estrutura que a gente 
tá tendo como seleção é algo muito positivo.  
- Ter estrutura de fisioterapia, médico, de toda uma organização para que o atleta esteja 
bem preparado é de extrema importância principalmente numa competição como as 
olimpíadas que é totalmente diferente pro skatista. A gente tá pelo menos com uma equipe 
de pessoas que a gente é amigo e já tem uma relação muito boa. Eu acho que o maior foco 
agora é aproveitar que esta galera ainda é uma galera que respira e vive o skateboard da 
sua forma pra passar esta mensagem ali né, passar a ideia do skate de uma forma 
verdadeira mesmo. Que eu acho que as vezes acaba que se não tem a galera que faz e 
respira de verdade, fica muito mais fácil de ir se apagando, morrendo então é isso, tentar de 
certa forma deixar um legado para as próximas gerações que é pra manter o skate ao 
mesmo tempo da forma que é pra ser, que é a união entre os amigos, entre a família e 
manter esta chama acesa. A equipe inteira tá muito bem um com o outro, se apoiando, um 
torcendo pro outro. Eu acho que o mais legal deste espírito de equipe é buscar a evolução 
de todos e acaba que tendo uma equipe você vai se inspirando quando vê o outro andando 
e aumentando o nível da performance, eu acho isso o mais interessante.  
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ANEXO A – SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS 
TÓQUIO 2020  

(Documento conjunto COI / ISA) 
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ANEXO B – REQUISITOS DE ELIGIBILIDADE  
(Documento da ISA) 
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