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PARAÍSO 
DE OURO

Alguns chamam de Hawaii brasileiro. Outros, simplesmente de paraíso. 
Fernando de Noronha ocupa um lugar especial no imaginário do surf brasileiro. 
Qualquer tentativa de descrever seus poderes e sua mística com simples pala-
vras estará destinada a falhar miseravelmente. Em especial se colocada frente à 
imagem de um momento que seca a garganta de qualquer surfista, e ainda mais se 
comparada às sensações que só a ilha oferece: o sol fervente, o grito dos atobás 
sobrevoando o mar, a explosão das ondas na bancada, a injeção de adrenalina 
necessária para acelerar no trilho, passar por dentro da próxima sessão e ser 
cuspido de volta com uma traiçoeira sensação de glória pelo tubo completado. O 
delírio de achar que um momento é especial. Especial é Noronha. Os momentos 
são só momentos. E guardamos como podemos.



E D I T O R I A L P O R  A D R I A N O  V A S C O N C E L L O S 

CONTOS PARA 
A TEMPORADA

COMO É INTRIGANTE VISLUMBRAR a história 
a ser contada. A vida cria desenhos reais para 
quem de fato vive. 

Depois do bimundial de Gabriel Medina e do 
amplo domínio brasileiro sobre o surf mundial 
em 2018, a materialização do Oi Hang Loose 
Pro em Fernando de Noronha deixa a pino o 
orgulho do torcedor e traça as primeiras linhas 
de conquistas que estão por vir na temporada.

Como uma volta aos anos dourados do surf 
nacional, o retorno do Contest para Noronha 
pode ser considerado um marco. Poderia 
enumerar muitos fatores para justificar a 
afirmação, mas o encontro da comunidade na 
Cacimba com certeza é o maior deles. Além da 
presença de “entidades” e de novos rostos tão 
conhecidos na cena junto de novos formatos 
de conexão, colocou o Brasil como centro do 
mundo, pois as perfomances e o alto astral do 
pico extravasaram os limites do arquipélago. 

A marra da Hang Loose e de todos os envol-
vidos por levar de volta a etapa do Qualifying 
Series ao paraíso tem que ser destacada, pois 
remonta a um passado glorioso que buscava 
dar luz ao surf brasileiro. 

Na lembrança mais longínqua, memórias em 
reverência à nossa própria história, formada 
por muitos e muitos contos. Às mais recentes 
antes do hiato, traz o início de uma era que 
estaria por vir, no estopim da tempestade que 
assombrou o mundo. 

A “Brazilian Storm” se tornou realidade. O 
arrojo deste início de ano traz um gigantesco 
incentivo para que muitas outras marcas e 
empresários façam o mesmo; realizem outras 
etapas, formem equipes sérias, patrocinem 
atletas e apoiem as mídias. Como ação gera 
reação, o encontro também deixa um belo 
exemplo para que marcas de fora do segmento 
experimentem o surf como um todo.

Os frutos dessa brilhante geração são resul-
tados do bom trabalho realizado pelas marcas 
e federações que realmente são responsáveis 
pela formação da base, que realizam e dão 
continuidade a eventos comprometidos com 
o passado, presente e futuro. Hang Loose 
e Rip Curl, nesse sentido, são exemplos a 

serem seguidos por dinamizar toda a cadeia 
do esporte no Brasil (no caso da Rip Curl, para 
o esporte no mundo) com eventos tradicionais 
e muita seriedade. Movimentos locais e ações 
regionais também precisam ser valorizados, 
pois muitas vezes são eles que cuidam das 
praias todos os dias, que zelam sem marketing 
pelo meio ambiente, que oferecem trabalho 
para as famílias e escola para as crianças.

Afinal, o mundo é construído por grandes 
personagens, mix de talento e coragem, e 
essa edição em especial está está repleta 
destas pessoas.

2019 nos reserva muitas surpresas, com 
certeza boas surpresas. Novos contos ficarão 
marcados para sempre na história.

HARD
CORE Março/Abril 2019 012

O mundo é construído por grandes personagens, 
mix de talento e coragem, e essa edição em 

especial está repleta destas pessoas. 

Chicama, Peru.
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A HISTÓRIA DO FOTÓGRAFO Pedro Bala começa 
em Icaraí, Ceará, litoral onde usufruiu dos 
primeiros contatos com o mar. Essa conexão 
sólida com o líquido o ensinou a valorizar 
os amigos, preservar o meio ambiente, a 
sonhar com novos horizontes e estar aberto 
ao mundo e, principalmente, a surfar. Hoje 
Bala mora em Ocean Beach, praia em São 
Francisco, Califórnia, onde se sente “aben-
çoado por ter aterrissado em uma costa 
rica de ondas e pouco explorada”. Foi lá que 
conseguiu comprar sua primeira câmera para 
“brincar de ser fotógrafo”. A coisa deu certo, 
a paixão aumentou e ele trocou a rotina de 
um “emprego comum” para se especializar 
na “arte da fotografi a do surf”. Resultado: 
viajou o mundo, conheceu seus ídolos e fez 
sinceras amizades por onde passou. São dele 
algumas das fotos da seção “10 Perguntas, 
com André Gioranelli”, um de seus grandes 
amigos na Califórnia (pág. 24).

PEDRO BALA

LUIZA É UMA RICA MISTURA CULTURAL. Nascida no 
Rio de Janeiro, migrou aos 7 anos de idade 
para Los Angeles (EUA). Jovem, dedicou-se 
a uma grande paixão: as palavras. E, depois 
de receber seu diploma em literatura inglesa, 
começou a viajar o mundo, período em que se 
encantou pela arte da fotografi a. Esse amor 
cresceu no começo desta década, ao se apro-
fundar em retratar o vislumbre da sensualidade 
feminina e os diferentes sentimentos humanos, 
visitando países exóticos e distintos cultural-
mente. Não plena com a realidade estática, 
partiu para o ramo cinematográfi co, onde, em 
2016, produziu, dirigiu e fi lmou sua primeira 
série de TV – uma viagem de quase 50.000 km 
entre o Alasca e a Patagônia, que virou capa 
de uma da edições da revista HARDCORE. 
Agora, está prestes a lançar sua mais nova 
obra, Contos da Mulher Aventureira, uma série 
para o Canal OFF. É Luiza que “traduz” essa 
série para uma linguagem impressa, que ela 
também tanto aprecia (pág. 72).
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www.rockymountaingames.com.br 

instagram.com/rockymountaingames

Competições esportivas, 
atividades recreativas 
para toda a família, 
atrações culturais, 
gastronomia e muito mais!

• TRAIL RUN

• MOUNTAIN BIKE

• CICLISMO DE ESTRADA

• ESCALADA

• CORRIDA UPHILL

• CINEMA AO AR LIVRE
(ROCKY SPIRIT)

03 e 04.08
CAMPOS DO JORDÃO / SÃO PAULO-SP

+ SAIBA MAIS EM:

PREPARE-SE!
 VEM AÍ O FESTIVAL DE ESPORTES 

 E CULTURA DE MONTANHA DO BRASIL.
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profissão
surfista

Gabriel Pastori tem mais de 15 temporadas havaianas nas costas. Já se jogou 
em mares cabulosos, já tomou vacas que abalariam o psicológico de qualquer 
surfista, já caiu de cara na bancada de Off-The-Wall. E ainda assim experimentou 
no último inverno a sensação mais incômoda de toda sua longa história nas ilhas, 
ao presenciar e registrar uma briga com a qual nada tinha a ver. Por alguma razão, 
o que acontece fora da água atrai multidões. Se a troca de socos entre outros 
dois surfistas não foi absolutamente nada demais, Pastori de repente se viu no 
meio de uma gigantesca confusão. Estava no lugar errado, na hora errada. Mas 
a poeira baixou. Pouco tempo depois, na gêmea brasileira do Hawaii, Pastori se 
redimiu. Sempre surfando e produzindo, lavou a alma. Na hora certa, no lugar 
certo: o coração de um tubo na Cacimba do Padre. Como já disse um homem 
sábio, só o surf salva.





André Gionarelli em 
seu momento de 
trabalho, retratando 
o Tour da WSL em 
Pipeline.
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andré
gioranelli

André GiorAnelli é um dos AnAlistAs (nArrAdor/comentAristAs) dAs trAnsmissões em 

portuGuês dA Wsl. Querido entre os surfistAs e no próprio World tour, tornou-se um dos 

personAGens do circo. ApAixonAdo por point breAks e pelA fAmíliA, é cAsAdo com A professorA 

de yoGA dAnielA e pAi dos meninos ZAc e ben. é um cArA simples, com históriA Que começA nA ilhA 

dA GiGóiA, no rio de JAneiro, onde nAsceu e foi criAdo. Aprendeu A peGAr ondA entre o postinho 

e o QuebrA-mAr dA bArrA. os incentivAdores forAm os seus Avós, o pAtriArcA dA fAmíliA um 

dos primeiros pescAdores dAQuele cAnto. A escolA nAs ondAs do lAvA bundA formou o seu 

Apreço por tubos. A pAssAGem pelo recreio nos Anos 1980 foi umA GrAduAção, QuAndo o locAl 

erA roots, sem strep nem nAdA. A bAGAGem o levou às competições AmAdorAs e A morAr em 

ilhéus pArA moldAr o surf no bAckdoor de olivençA, “umA direitA mArAvilhosA do sul dA 

bAhiA”. voltou Ao rio tomAdo pelo surf, e A novA mudAnçA trouxe umA profissão: surfistA. 

top dA elite brAsileirA, fiGurou entre os bAdAlAdos top 16. bem prepArAdo e rAçudo, somou 

bons resultAdos, porém sem títulos de expressão. de competidor do super surf pAssou às 

cAbines improvisAdAs do inédito WebcAst sob A bAtutA de mAno Ziul, dA beAch bite. As novAs 

experiênciAs entre umA bAteriA e outrA, com suA idA pArA A cAlifórniA e o pAssAr dos Anos, 

AcAbou virAndo um cAminho de trAbAlho pArA André GiorAnelli, históriA Que ele mesmo contA 

nestAs 10 perGuntAs, Além de merGulhAr em Assuntos relevAntes dA World surf leAGue.

1 0  p e r g u n t a s

André, você fez umA trAnsição sAindo do rio de JA-
neiro Ao ir pArA A cAlifórniA. como As coisAs se en-
cAixArAm profissionAlmente?  
Na época de competidor, eu tinha amigos em comum em Santa 
Cruz (Califórnia). Como eu sou ali do Postinho, uns dos redutos do 
jiu-jítsu carioca, tinha amigos de tatame espalhados pelos Estados 
Unidos. A Olegário Maciel [principal rua da Barra] abrigava uma 
academia Barra-Gracie, e muitos norte-americanos iam treinar 
jiu-jítsu por lá, e estabeleci laços. Eu estava em ascensão como 
competidor, tinha aberto o mercado com patrocínios de fora do 
mercado direto e com isso também havia ganhado destaque na 
cena e intensifiquei viagens para buscar um algo a mais. O Brasil 
entrou num período de crise, perdi patrocínios e decidi mudar de 
vida e de país, quando me apaixonei de vez pela cidade de Santa 

Cruz, onde moro hoje. No começo, ser imigrante é difícil, ainda 
por não falar praticamente nada de inglês, foi uma pancada muito 
grande, um choque cultural violento. O brasileiro tem muita fé, um 
povo que gosta de carinho, e os norte-americanos são pessoas mais 
frias. Mas fui me adaptando e trabalhando com o que aparecia: 
construção, pintura, organizando campeonatos de jiu-jítsu, tudo 
que você pode imaginar. O surf foi ficando cada vez mais distante, 
mesmo competindo todo fim de semana. E como um aficionado, 
procurei novamente o Mano Ziul e o Bochecha, que estavam 
morando na Califórnia. O webcast estava crescendo rapidamente 
e um novo cenário se abriu. Os organizadores convidavam pessoas 
locais para participar, e o Bochecha avisou que teria uma etapa 
em Trestles e que, por causa da pouca grana, somente o Rick 
Lopez viria do Brasil e perguntou se eu gostaria de participar. 
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Não havia dinheiro envolvido, mas tive a maior oportunidade 
da minha vida. O detalhe é que eu já tinha o meu primeiro filho, 
Zac, nascido nos Estados Unidos, e o meu segundo filho nasceria 
bem na data de início da etapa de Trestles, isso em 2010. Eu tinha 
que escolher o que ia pegar naquele momento, se era ficar para o 
parto do meu filho Ben ou se era ir em busca do meu sonho, que 
era de realizar esse trabalho na WSL, na época, ainda ASP. Não 
foi uma decisão fácil, mas eu acabei optando por ir para Trestles. 
Às 23h o telefone toca, o meu filho Ben tinha nascido, e eu e o 
Rick Lopez comemoramos dentro do quarto. Foi um momento 
emocionante, chorei muito, lembrei demais do nascimento do 
meu primeiro filho, em que cortei o cordão umbilical da minha 
mulher, Daniela, mas eu tive que ir atrás do meu sonho, e isso com 
certeza fez aumentar o amor que tenho pela minha família. Como 
resultado do meu trabalho, acabei sendo valorizado pela equipe 
e recebi um pagamento pelo meu comprometimento e perfeição 
com o evento. E, desde 2010, nunca mais parei de fazer os eventos 
da ASP. Quando profissionalizou com a mudança para WSL, foi 
oficializado um time principal de narradores – em português – 
que era formado por mim, o Klaus Kaiser e o Pedro Muller.

Depois Desses anos iniciais De WsL, também aconte-
ceram muitas muDanças De formatos, e hoje você 
está mais preso à caLifórnia (ao escritório Da WsL). 
QuaL é o oLhar para frente?
Vou ser bem sincero. Quando a WSL entrou foi uma grande 
mudança, porque na época da ASP as pessoas praticamente 
viajavam para as etapas ou ainda usavam as figuras locais. 
Pegavam brasileiros que moravam na França, na Austrália, 
para participarem das transmissões. O primeiro ano da WSL 
foi praticamente produzido dentro de um estúdio em Glendale, 
justamente na temporada do primeiro título mundial do Brasil. A 
primeira etapa era comigo e o Ícaro Cavaleiro, quando o Gabriel 
Medina venceu na Gold Coast, num estúdio em Burnbank. 
A partir do mês de setembro, na de Trestles, a coisa engrenou 
e voltou a ser ao vivo, Europa e Hawaii. Mas em 2014 também 
começou a construção dos estúdios próprios em Santa Monica, e 
se desenhava um futuro dentro dos estúdios da WSL e não mais 
in loco. A WSL evoluiu no geral e isso acabou acontecendo no ano 
passado, 2018.

à Distância Das etapas, Longe Da eQuipe De narraDo-
res oficiais Da WsL (Língua ingLesa), vocês recebem 
informações por aLgum outro canaL. existe um meio 
De campo com áuDios excLusivos?
Sim, existe. Antes dos eventos, os produtores da WSL passam um 
briefing bem grande com tudo o que acontece nos bastidores e o 
que aconteceu em anos anteriores. São materiais para repercutir 
sobre baterias, e daí também colocamos a nossa expertise 
pessoal no jogo. Durante o evento em si é bem mais corrido, mas 
captamos muitas coisas via os canais de interação mobile pessoal 
e em detalhes da própria transmissão em inglês, coisas sutis que 
somente nós temos propriedade para captar. De qualquer forma, 
temos a missão de passar o feeling do surf para o público que está 
ligado a uma tela no desktop, no celular, o que ele vai sentir ali no 
momento de cada bateria, de cada campeonato.  

você é um surfista Que sempre viajou muito. ficar 
preso à caLifórnia e não roDar o munDo te frustra 
De certa forma?
Sim, claro, não tem nada melhor do que viajar. Estar no pico da 
etapa te coloca no fervor dos acontecimentos. Mas, ao mesmo 
tempo, estar na Califórnia para mim não é ruim, porque a minha 
família mora lá. Os próprios surfistas, quem tem família, sofrem 
também com esses deslocamentos. Não é fácil, mas, lógico, quem 
não gostaria de ter um day off em Jeffrey’s Bay? Eu peguei um dos 
melhores mares em Jeffrey’s Bay que deram nesses últimos anos 
em um dia off sem campeonato. É uma coisa que não tem preço.

há por parte Da WsL um acompanhamento onLine so-
bre o número De pessoas Que acompanham as trans-
missões, e vocês entram também em processo De 
“segurar a auDiência” como se faz em programas ao 
vivo na teLevisão?
Não, nós não temos essa informação nem essa pressão. Sabemos 
que a nossa audiência é muito grande, que vem crescendo muito 
no Brasil nestes últimos anos e também sabemos que quando 
o Gabriel Medina entra na água a audiência praticamente 
triplica devido a ele ser hoje um herói nacional. Mas isso são 
informações gerais, nada reservado.  

A nossa audiência é muito grande, 
vem crescendo muito no Brasil. 
Quando o Gabriel Medina entra 
na água a audiência praticamente 
triplica devido a ele ser hoje um 
herói nacional. 
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Foto menor: 
Gioranelli descontraído 
em foto de Pedro 
Burckauser, do People 
On Tour, durante a etapa 
brasileira da WSL em 
Saquarema, Rio de 
Janeiro, 2018.

Foto maior: 
Tubo em Backdoor, 
Hawaii, temporada 
14/15.

Falando em mudanças, a Wsl vem buscando 
acertar o passo e virar o business. acertou 
contrato com o Facebook (criticado num pri-
meiro momento), ampliou novas parcerias, 
busca novas Fronteiras. como você percebe 
este momento?
Olha, a questão da transmissão via Facebook foi uma 
coisa nova e um período da adaptação, e as pessoas 
vão se adaptar. Eu, particularmente falando sobre as 
críticas que nós recebemos, vejo como algo construtivo, 
eu não me abalo, procuro melhorar sempre. Agora, 
muitas vezes recebemos críticas sem embasamento 
nenhum e sem cabimento. A entidade procura ganhar 
novos seguidores para melhorar o business de alcance 
global. O surf sempre ficou travado na nossa tribo, 
que era relativamente bem pequena se você comparar 
a outros esportes. A entidade chegou justamente para 
mudar isso, para pegar todas essas tribos, porque o 
nosso esporte, o surf, é lindo, maravilhoso, em lugares 
exóticos, com altas ondas, com uma cultura bacana. 
Quem não gostaria de estar numa praia paradisíaca 
de bermuda, ouvindo ondas perfeitas quebrando? A 
WSL chegou justamente para explorar o que foi pouco 

explorado no passado. Já no caso da piscina de ondas, é 
tecnologia, e tecnologia é sempre um assunto de muita 
repercussão na mídia pela inovação.

o que vai acontecer com o surF nas olimpía-
das e pós-olimpíadas de tóquio? principalmen-
te relacionado a Formatos de disputa, pois 
uma transmissão televisiva em tv aberta é de 
diFícil Formatação.
Tem tudo para ser um grande evento, mas isso vai 
depender de vários fatores. É preciso que seja um 
acontecimento de muito sucesso, com muita audiência 
para que perdure nos Jogos. Todos nós sabemos que 
a Olimpíada é um bunisses como qualquer outro, e 
negócios envolvem maturidade financeira. Tudo dando 
certo, o surf vai ficar de uma vez por todas dentro do 
cenário olímpico, o que seria maravilhoso para todos 
nós. Seria incrível ver o surf ao vivo em todos os lares, 
mas ele depende da mãe natureza, e independentemente 
do formato é muito difícil de acontecer. Mas eu acredito 
que em um futuro próximo aparecerão novas ideias. Já 
existe essa cobertura no Hawaii e na Austrália e ela é 
cada vez mais globalizada.

A N D R é  G I O R A N E L L I
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Foto menor: Gioranelli em cena clássica da Califórnia, EUA. Sobre os trilhos no norte de Santa Cruz. Acima: Tubo em secret no norte de Santa Cruz.
Abaixo: No Rio de janeiro, praia com os filhos Ben e Zac.

A N D R é  G I O R A N E L L I1 0  p E R G u N t A s

O BrAsil sempre FOi muitO discriminAdO mundO AFO-
rA, e nO surF nãO FOi diFerente. pOrém, cOm Os tí-
tulOs mundiAis e O punch de perFOrmAnce dO medi-
nA, muitA cOisA mudOu, cOm O BicAmpeãO mundiAl se 
tOrnAndO umA celeBridAde. AgOrA tem Filipe tOledO, 
ítAlO, O time tOdO. cOmO está A cenA?
Ainda existe, mas isso diminuiu muito nestes últimos anos. 
Por exemplo, existia e ainda existe discriminação dos surfistas 
dentro do próprio Brasil. Nós temos uma geração de surfistas 
brasileiros supereducada, que fala muito bem o inglês, que surfa 
mais do que todo mundo, que está criando ídolos mundiais. Eu 
moro na Califórnia e vira e mexe recebo elogios de um surfista 
que vem para mim e fala: “Nossa, o Filipe Toledo é um monstro. 
Ítalo Ferreira é incrível! O Gabriel Medina é de outro planeta”. 
Isso não acontecia. Quando eu cheguei aqui há 13 anos ninguém 
vinha falar de algum surfista brasileiro. A cada ano o surfista 
brasileiro evoluiu e está muito mais preparado, arrebentando 
nas ondas e com ótimas atitudes fora do mar.

imAginO que vOcês devAm ser OrientAdOs A nãO “tOr-
cerem” ABertAmente pelOs BrAsileirOs... Aliás, cOmO é 
A suA relAçãO cOm Os AtletAs? Já FOi cOBrAdO, chAmA-
dO de cOrneteirO pOr FAzer AlgumA críticA pOntuAl?
[Risos] Sim, já fomos instruídos para não torcer pelos brasileiros. 
Fazemos um trabalho muito bom nesse sentido, tanto eu quanto 
o Klaus, e o Ícaro Cavaleiro. Analisamos sempre a cor da camiseta 
de lycra do atleta e não muito a bandeira. Claro que somos 
brasileiros, torcemos pelos surfistas brasileiros, principalmente 
numa situação como um título mundial em Pipeline. Nosso 
sangue é quente, e com o domínio brasileiro é complicado 
segurar a euforia, mas nos esforçamos. Conheço muito bem 
os atletas, tive a oportunidade de competir com o Adriano de 
Souza no começo da carreira. Tenho um relacionamento muito 
bom com o Miguel Pupo, competi muito com o pai dele. Com 
todos, no geral, com o Ítalo, com o Gabriel Medina, com Filipe 
Toledo também, competi com o Ricardinho Toledo também no 
fim da carreira, tenho um relacionamento excelente. Surfo com 
praticamente todos eles durante as etapas do Circuito Mundial, 
sempre sou muito bem tratado. E nunca recebi nenhuma dura 
deles por algum comentário que fiz. O respeito é muito grande, 
somos todos profissionais. Se o surfista vai bem na bateria, faz 
uma tática boa, faz tudo certinho, vou falar que ele fez bem o 
trabalho. Agora, se ele errou em uma onda, se ele vacilou em 
uma prioridade, se a prancha não estava muito boa e acabou 
caindo de bobeira, o meu trabalho é falar a verdade, porque o 
público que está assistindo quer a sinceridade dos comentaristas. 
Não pode ficar em cima do muro. Costumo dizer que o 
Circuito Mundial não é uma prova de velocidade, ele é uma 
maratona, então o surfista que foi bem nos 11 eventos acaba se 
transformando no campeão mundial no fim da temporada. Não 
adianta oscilar muito, tem que ter um equilíbrio mental, um 
equilíbrio competitivo e mental acima da média.

vOcê tem um OlhAr reFinAdO... quem vOcê ApOntA 
cOmO Os próximOs grAndes cAmpeões dO tOur?
Eu acredito em um grande domínio do surf brasileiro pelos 
próximos cinco anos. Mas, é claro, tem alguns novos surfistas 
aparecendo. Diria que o Griffin Colapinto é um surfista com 
grande potencial de chegar a um título mundial. Ele é muito 
radical, entuba bem, tem um suporte muito grande por trás 
dele por ser norte-americano, é um cara que pode engrossar o 
caldo. Vejo o Ítalo Ferreira muito forte para brigar por um título 
mundial em breve, pode até ser nesta temporada se conseguir 
consertar alguns erros. Acredito que o Filipe Toledo e o Gabriel 
Medina vão continuar comandando. O Filipe é um excelente 
surfista, um baita de um surfista, está com uma velocidade 
incrível. É impressionante quando você surfa ao vivo e vê a 
diferença de velocidade do Gabriel Medina, do Filipe. O Julian 
Wilson também é um excelente surfista, mas ele terá um ou dois 
anos cruciais. O Jordy Smith também é um monstro, mas não 
vai entrar nessa briga, que nesta temporada fica entre Gabriel, 
Filipe e J.J. Florence.  HC

Já fomos instruídos para não torcer 
pelos brasileiros. Analisamos sempre 
a cor da lycra do atleta e não muito a 
bandeira. Com o domínio brasileiro é 
complicado segurar a euforia.
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Foto menor: Gioranelli em cena clássica da Califórnia, EUA. Sobre os trilhos no norte de Santa Cruz. Acima: Tubo em secret no norte de Santa Cruz.
Abaixo: No Rio de janeiro, praia com os filhos Ben e Zac.
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Claro que alinhar os dois é o melhor dos mundos, mas trabalhar as 
redes sociais e a interação com o público é meio caminho andado 
para conseguir se manter num momento tão difícil de mercado.

Criar uma sólida base de fãs com boa dinâmica digital pode 
trazer benefícios, que poucos (ou quase nenhum) atletas de fora 
do primeiro escalão atualmente exploram. Nos e-sports e em 
diversos outros esportes, como, por exemplo, o poker, atletas vêm 
conseguindo se monetizar online, criando uma independência do 
mercado e conseguindo fazer apenas o que gosta. 

É comovente ver atletas produzindo campeonatos locais, festas 
ou rifas para conseguir verba para ir competir em uma etapa 
pro� ssional quando temos tantas ferramentas disponíveis em 
que ele já poderia ter se monetizado ao longo de todo o ano ou 
em ações pontuais. 

Por exemplo, “Apoia.se”, membro do canal no YouTube com 
doação via paypal, são algumas das inúmeras oportunidades 
que estão em alta por aí e poderiam ser excelentes opções para os 
sur� stas. Na ponta do lápis, de R$ 10 a 20 por mês é uma cerveja 
ou hambúrguer a menos no seu cardápio em troca de apoio ao 
esporte. Agora, quando a soma chega em 50, 100, 500 pessoas no 
apoio com valores (tirando a fatia do Google), o sur� sta já começa 
a sentir a transformação.

Para os sur� stas “raiz”, pode parecer horripilante e até ultrajante 
ao ver essa transformação como “vender a alma do esporte” ou 
se sujeitar a virar um bizarro “blogueirinho”.

Porém, no mundo que vivemos, os atletas precisam se adaptar 
rapidamente ou terão seu mercado dominado por aqueles que 
mais o odeiam.  HC

O início de temporada é sempre um momento crucial na carreira 
do atleta. É quando os contratos são renovados com os patroci-
nadores e se planeja as etapas e objetivos para todo aquele ano. 
Mesmo para aqueles que terminaram a temporada passada numa 
boa fase, esse momento pode ser desa� ador.

Com todas as mudanças culturais que tivemos no mercado de 
surfwear, acessórios e correlacionados, atreladas à crise econômica 
que o país ultrapassa, alguns atletas podem se sentir desvalori-
zados com a grande di� culdade em renovar contratos ou fechar 
um novo patrocínio.

Nas redes sociais e nos comentários de notícias, vemos muitos 
fãs reclamando da falta de apoio ou ausência de investimento 
das marcas nos atletas. Os principais alvos são aquelas empresas 
chamadas de sanguessuga, que não patrocinam ninguém e têm 
grande presença em shoppings e lojas de departamento. Para 
o atleta não é nada fácil ver seu salário cortado, ou mesmo 
extinto, em razão de a marca, nestes novos tempos, colocar 
um aspirante a global com 900 mil seguidores no time de 
performance (fachada, é claro).

Uma pergunta fresca ronda a resenha. Como um atleta que está 
iniciando sua carreira pro� ssional ou alguém já rodado pode 
contornar essa situação de mudança? Em primeiro lugar, ambos 
devem entender essa grande mudança cultural que tivemos nos 
últimos anos. Os fãs não mais querem adquirir produtos, eles 
querem adquirir você, seu lifestyle.

Trabalhar a imagem, se transformar em um in� uenciador digital 
pode ter se tornado mais importante do que ter bons resultados. 

SURF COMPETITIVO 
E A INFLUÊNCIA DIGITAL

Março/Abril 2019 030-031HARD
CORE 
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“Para os surfistas ‘raiz’, pode parecer horripilante e até 
ultrajante ao ver essa transformação como ‘vender a alma do 

esporte’ ou se sujeitar a virar um bizarro ‘blogueirinho’.”

NA FOTO
Ítalo Ferreira,

Hawaii.
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P O L A R O I D S ,  N O S E R I D I N G  E  O U T R A S  V I A G E N S 

Almejamos objetivos ainda jovens e buscamos torná-los 
realidade, e, conforme os anos vão passando e nos aproximando 
desses objetivos, vemos que já não são mais os mesmos quereres. 
Quando eu era mais nova, queria muito conhecer a Califórnia, 
o Hawaii e Indonésia. No momento “só” falta a Indonésia, mas 
na lista agora tem Maldivas, Sri Lanka, Nova Zelândia, África 
do Sul, Índia, Ilhas Reunião…

E engana-se quem pensa que uma viagem dos sonhos tem 
que ser num lugar paradisíaco. Cada um possui seu sonho, e 
eu acho que certos momentos têm o poder de tornar qualquer 
passeio em uma viagem de sonho, independentemente de 
onde estiver. A maioria das vezes é um lugar que você nunca 
foi. Tem vezes que é um lugar já conhecido, mas com uma 
vivência diferente. Um nascer do sol, um pôr do sol, respirar 
ar puro. Chegar no topo de uma montanha, ser o primeiro a 
entrar no mar. Trocar sorrisos e olhares. Conhecer mais da 
nossa cultura brasileira ou levar essa cultura brasileira para 
outros cantos.

E eu já adianto para quem quer se tornar um viajante de 
coração: tem um problema. Um probleminha, vai… Depois 
que você começa, vai ser cada vez mais difícil � car parado 
no mesmo lugar. A vontade de sair de novo vai se tornar uma 
coceira, porque você percebe que o frenesi que sente em uma 
viagem não precisa � car na memória, pode ser vivido de novo. 
A saudade de casa continua grande, acho que é algo difícil de 
se acostumar, mas bastarão alguns dias ou algumas semanas 
em casa até naturalmente surgir a vontade de organizar a 
próxima viagem.

É um aprendizado e tanto colocar os planos em prática. 
Sempre vai haver o frio na barriga. Se você é ansioso, pode até 
evoluir para uma dor de barriga… e medo – o que é totalmente 
normal, para fora da zona de conforto. As viagens que eu mais 
senti medo e receio antes de embarcar foram as melhores da 
minha vida. Mas te adianto: como vale a pena!

Uma bem marcante foi Austrália e Papua-Nova Guiné – 
sozinha. Eu iria com um amigo fotógrafo, mas o visto dele 
não saiu a tempo, então eu fui só. E nos dois dias que levei para 
chegar lá só tentava imaginar o que me esperava. 

Já tinha ido para a Austrália antes, mas o frio na barriga 
dessa vez tornou a viagem inesquecível. De lá segui para uma 
ilha isolada na Papua, primeira vez acampando e primeira vez 
ganhando uma etapa do mundial. Mas até eu voltar e contar todas 
essas histórias, foram uns seis ou sete voos para chegar no Rio.

Enquanto escrevo esta coluna, estou arrumando as malas 
para mais uma viagem dos sonhos. Um lugar já conhecido, 
mas toda essa estranha sensação na barriga e a ansiedade me 
dizem que � cará na memória… Alguém tem um palpite?  HC

Quem diz que “viajar é a única coisa que você compra e te 
faz rico” acertou em cheio!

Sair da zona de conforto, conhecer novas culturas, realizar 
sonhos, fazer amizades, aprender outras línguas, olhar novos 
horizontes. Eu poderia continuar listando os benefícios de 
viajar, mas não é preciso.

Meus pais sempre foram viajantes de coração, visitaram 
muitos países, e, ainda pequena, eu adorava escutar as suas 
histórias em lugares que só ouvia na aula de geogra� a. Minha 
mãe era modelo e morou quase dez anos fora. Meu pai rodou o 
mundo em busca de ondas e aventuras. Minha irmã e eu achá-
vamos o máximo olhar as fotos antigas das câmeras de � lme 
descartável e imaginar como eram esses outros lugares por aí.

Quando eu tinha uns 6 anos, na escola pediram para cada 
criança falar um pouco dos seus pais. Eu ouvia “meu pai é 
advogado”, “minha mãe é médica”, “meus pais conhecem os 
Estados Unidos”. E quando chegou a minha vez contei uma das 
histórias que eu mais gostava de ouvir e dividir: que meu pai, 
quando ele foi para a Tailândia, � cou numa casa com vários 
crocodilos na porta. No mesmo dia, minha mãe recebe uma 
ligação da diretora, se dizendo preocupada com as minhas 
imaginações, incrédula. Minha mãe deu um riso baixinho e 
disse a ela que eu não estava imaginando e que isso realmente 
havia acontecido com o meu pai.

Como na maioria dos casos, temos os nossos pais como 
exemplos, e essa paixão por viajar cresceu junto de mim. Poder 
ir aos mesmos lugares que eles tinham visitado no passado, 
reviver seus contos e estampar todo o passaporte com carimbos 
eram sonhos da “Chloé” antes de ser sur� sta. Sempre desejei 
conhecer as ilhas desertas e perfeitinhas, daquelas que eu 
desenhava no caderno. E, graças ao surf e principalmente pela 
minha necessidade de estar em movimento, tenho conseguido 
seguir esse sonho. E o melhor de tudo: em vez de reviver as 
histórias dos meus pais, estou criando as minhas.

Na primeira vez que fui à China, aos 15 anos, para surfar a 
pororoca, eu contei aos meus professores e amigos da escola 
e alguns riram, enquanto muitos nem acreditaram. Quando 
comecei a viajar para competir, ligava para a minha avó e ela 
� cava morrendo de medo por eu estar me jogando no mundo 
tão nova. E hoje em dia ela adora ouvir sobre as minhas viagens.

O legal de viajar é isso: você � ca sem reação ao se deparar 
com o diferente, o belo, o desconhecido. E, ao voltar, se torna 
um contador de histórias – o que comeu, onde foi, se era frio, 
as roubadas, os momentos peculiares… Tudo vira uma prosa e 
faz os olhos dos ouvintes brilharem. Para mim, o efeito mágico 
da viagem não cessa quando retornamos para casa, mas, sim, 
continua quando contamos o que vivemos.

[CONTADORA DE HISTÓRIAS]
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Para quem quer se tornar um viajante de coração, tem um problema. 
Um probleminha, vai… Depois que você começa, vai ser cada vez 

mais difícil ficar parado no mesmo lugar.
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PARLEY FOR THE OCEANS CHEGA AO 
BRASIL. NO muNdO, O PROjETO já 
RETIROu mAIS dE 1.500 TONELAdAS 
dE LIxO dE PRAIAS dE 15 PAíSES, 
ENvOLvENdO 7 mIL vOLuNTáRIOS

Combater
o plástico

 O “Parley For The Oceans” foi lançado no Brasil como parte 
de uma ação global voltada a combater os plásticos nos oceanos. 
A iniciativa trazida pela cerveja Corona envolve uma série de 
ações multidisciplinares para conscientização e mobilização da 
sociedade contra a ameaça que o plástico representa para os 
mares e para as praias brasileiras.

Baseado em três grandes pilares – evitar o uso de plásticos, 
interceptar e recolher esses materiais nas praias e recriar produtos 
a partir dos rejeitos plásticos – foram anunciadas mais de 20 
limpezas de praias e diversas campanhas e iniciativas de cons-
cientização e de mobilização para combater o lixo nos oceanos.

Com o gancho do Oi Hang Loose Pro Contest realizado em 
Fernando de Noronha, e a consequente presença de Gabriel 
Medina, embaixador da Corona, no arquipélago, deram start ao 
projeto em águas brasileiras.
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“Como um apaixonado pelo mar, espero poder contribuir 
para a conscientização e a mobilização da população brasileira 
para a importância do combate à poluição dos plásticos nos 
oceanos. Este representa um problema grave e que precisa ser 
rapidamente revertido, se quisermos garantir a preservação 
dos paraísos naturais no Brasil”, afirmou Gabriel.

“Optamos por iniciar o trabalho em Fernando de Noronha por 
conta da importância desse paraíso natural e do movimento 
que já acontece na ilha para acabar com o uso e a comercia-
lização de itens plásticos”, afirmou Bruna Buás, diretora de 
Marketing de Corona. “Entendemos que precisamos proteger 
os oceanos e queremos mobilizar os brasileiros para que 
possamos, juntos, fazer uma real diferença no combate aos 
plásticos nos mares”, acrescenta.

O norte da gestão do projeto no Brasil serão palestras de 

conscientização sobre a causa e ações voltadas a acelerar 
o fim do uso de plástico entre os comerciantes, moradores e 
visitantes da Ilha, trocando canudos, copos e sacos de plástico 
desses estabelecimentos por itens sustentáveis. 

Com as palavras do big rider chileno Ramom Navarro, um 
dos embaixadores globais do Parley For The Oceans que 
esteve presente no Brasil: “É muito importante educar e 
conscientizar a comunidade e as novas gerações. Precisamos 
que as pessoas e as companhias despertem para esse tema 
da poluição dos plásticos nos oceanos e comecem a trabalhar 
juntas na preservação do meio ambiente. Para gerar uma 
mudança, precisamos unir forças”.

A HARDCORE deseja que a iniciativa também valorize notá-
veis ações já existentes em território nacional e principalmente 
os movimentos locais de proteção às praias e Oceano.  HC

Gabriel Medina em 
ação em Fernando de 
Noronha. No total, 20 
praias serão limpas 
pelo movimento Parley 
For The Oceans.
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“A Organização das Nações Unidas 
(ONU) estima que até 2050 haverá mais 
resíduos do material derivado de petróleo 
nos oceanos do que peixes.”
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JRNL Prancha Mágica

NO FINAL DE 2018 E COMEÇO DE 2019, YAGO DORA 
ENTROU NO MODO MÁQUINA NAS COMPETIÇÕES. 
VENCEU O RED NOSE PRO EM MARESIAS, CHEGOU 
ÀS QUARTAS DE FINAL (E SE GARANTIU NA ELITE NO 
ANO SEGUINTE) NO PIPE MASTERS, CHEGOU À FINAL 
E POR POUCO NÃO LEVOU PRA CASA O TROFÉU DO 
OI HANG LOOSE PRO, EM FERNANDO DE NORONHA. O 
COMBUSTÍVEL PARA DESTRUIR NAS COMPETIÇÕES? 
SER FELIZ SURFANDO TODOS OS OUTROS DIAS. E PARA 
YAGO SER FELIZ, NÃO É PRECISO MUITO MAIS QUE UM 
FOGUETE. MAS QUAL, EXATAMENTE?

Prancha Mágica:
Yago Dora

ATLETA

Yago Dora

@yagodora

PATROCÍNIOS/APOIOS

Volcom

@volcom | @volcombrasil

Mitsubishi

@mundomit

Dakine

@dakine

Monster Energy

@monsterenergy

Evoke

@evoke

Layback Beer

@laybackbeer

Carver

@caverskate

Two Dogs

twodogsofi cial

PRANCHA

Arenque Surfboards

arenque.com.br 

@arenquesurfboards

 É uma Arenque, 5’9”, 19 de largura 
2,4 de espessura, 28,8 litros de 
volume. É um modelo Dos Dora, com 
rabeta swallow, que é um modelo que 
eu já uso faz tempo mas nunca tinha 
usado na rabeta swallow. Não é uma 
prancha que eu uso para competição, 
é uma prancha menor, para um surfe 
mais divertido. Ela é muito divertida 
pra surfar uma ondinha high perfor-
mance. Tenho gostado bastante.”HC

SHAPER

ROGÉRIO 
ARENQUE

MODELO

DOS DORA

MEDIDAS

5’9”
19”
2,4”
28,8 L

RABETA

Swallow





HARDCORE • N o 345  •  março/abril 2019 038

a r t  r o o m

ar
q

u
iv

o
 p

e
s

s
o

al
@presto_sp | presto.art.br

presto
AK A presto
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P O R  a d R i a n O  v a s c O n c e l l O s

1976, São Paulo, nasceu Marcio Penha no bairro da Bela Vista, 
cerne da raiz paulistana, que emancipado foi buscar laços na zona 
norte da cidade, no tanto quanto tradicional bairro do Tucuruvi. 
A cidade como pano de fundo, sua aptidão pela arte desabrochou 
desde pequeno... até chegar aos anos 1990 e despertar o interesse 
pelo graffiti sobre murais como meios e fins. As intervenções 
urbanas de Presto,cresceu a ponto de ser uma referência da arte 
brasileira. As bases escolhidas estão sob cenários absolutamente 
inesperados, e sua visão autoral transita com leveza entre cores e 
cria harmonia e surpresa ao espectador, tanto na maneira como 
ocupa os espaços quanto na riqueza de detalhes nas criações. 
Presto aprimorou técnica, ferramentas e suportes. Desenvolveu 
uma linguagem visual que desafia o senso de realidade, explora 
a diversidade de possibilidades e a dimensão onde essência, 
pensamento e matéria não se distinguem. A mensagem avançou 
fronteiras – Nova York, Tóquio, Washington, Basel, Los Angeles, 
Londres e Pequim – figurou em importantes coleções de arte pelo 
mundo. A rua é o seu mundo.

As influências nos gibis e nos contos do sertão nordestino 

“Por conta dos quadrinhos, nasceu meu interesse pelo desenho. 
Também são inf luências fortes nas minhas criações os artistas 
da região do Cariri [que envolve os municípios do Juazeiro 
do Norte, Crato e Barbalha, ao sul do Ceará na divisa com o 
Estado de Pernambuco; residência da memória de Padre Cícero 
e das mais reverenciadas impressões de cordel, xilogravuras e 
artesanatos que revelam ricas tradições do folclore da cultura 
popular regional] e no imaginário sertanejo, além do próprio 
graffiti daqui de São Paulo, que comecei a identificar nas ruas 
a partir de 1990.”

O grafitti é grafitti

“O graffiti não é fine art, nunca foi. O graffiti é uma expressão 
artística, assim como a escultura, o desenho, a pintura, a gravura.”
 
Mas existe vida no mix urbano com fine art

“Eu acho que o ambiente urbano influencia a imaginação de uma 
forma muito peculiar, faz a mente ir para outro lugar que não é 
esse ambiente artificial, cria a necessidade de um refúgio. A arte 
torna possível essa intersecção, trazendo elementos do ambiente 
urbano para o meu trabalho e também inserindo alguns elementos 
do meu trabalho nesse ambiente de fine art ou algo nesse sentido.”

A evolução da obra...

“É uma evolução baseada nas experiências dessas décadas, no 
desenvolvimento de ferramentas, técnicas e de uma identidade 
visual que, de forma intrínseca, me segue.”

O pano de fundo, onde “ficção” e cor se misturam ao urbano

“A cidade oferece o contraste e a impossibilidade dessa mistura 
[ficção com urbano]. É o que nos faz refletir sobre a realidade da 
própria cidade e os abandonos que testemunhamos ao redor.”

O mundo

“Há um universo dentro de cada um, e desse lugar tiramos 
as imagens, os pontos de vista, as músicas e as histórias que 
compõem o meu mundo.”

“A cidade oferece o contraste [ficção com urbano]. Nos faz 
refletir sobre a realidade da própria cidade e dos abandonos que 
testemunhamos ao redor.”
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a r t  r o o m

Sem título, 2016 | Aquarela e nanquim sobre papel 25 x 17 cm
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p r e s t o

Encantado, 2016 | Técnica mista 108 x 96 cm
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Amigo, 2016 | Tinta spray e acrílica sobre tela. 80 x 70 cm

a r t  r o o m
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Sushi, 2017 | Tinta spray e acrílica sobre tela 158 X 100 cm

Vividos

p r e s t o
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Xanadu foi o primeiro shaper brasileiro 
a conquistar reconhecimento internacional 
em larga escala. Seus designs estamparam 
as capas das mais conceituadas revistas do 
mundo. Natural de São Paulo, começou a 
surfar no Guarujá no ano de 1971. Nas dé-
cadas seguintes, ganhou o mundo e acabou 
se estabelecendo no disputado mercado da 
Califórnia.

Esta matéria tem como � o condutor sua 
coleção particular, que guarda em sua casa 
no bairro de Alto de Pinheiros, na capital 
paulista. Em meio a curiosidades sobre algu-
mas dessas pranchas, desenrolam-se passa-
gens de sua história de coragem para partir 
para o mercado internacional e do talento, 
criatividade e visão para deixar sua marca.

B A Ú  D O

X A N A D U
P O R  R E I N A L D O  A N D R A U S

F O T O S  D I E G O  C A G N A T O
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B A Ú  D O

X A N A D U
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uando o editor da HARDCORE, Adria-
no Vasconcellos, me convidou para ela-
borar esta matéria, eu me senti confortá-
vel, pois Xanadu é um de meus amigos 

de infância – começamos a surfar juntos nas ondas 
do Guarujá no início dos anos 1970. Ainda nos anos 
1990, quando eu trabalhava em tempo integral como 
editor desta publicação, cheguei a elaborar um per� l 
de Xanadu para os leitores da HARDCORE. Paulo 
Xanadu é o mais novo de quatro � lhos, com três ir-
mãs mais velhas. 

Uma de suas in� uências foi seu avô materno, Lineu 
Gomes, piloto comercial experiente. Nos anos 1940, 
Lineu fundou a Real Transportes Aéreos, com aten-
dimento diferenciado, e ao longo dos anos chegou 
a montar um consórcio de companhias aéreas, com 
fusões e aquisições da Aerovias e depois da Sadia 
Transportes Aéreos. Em 1957, dirigia a sétima em-
presa do mundo em número de aeronaves.

O pai dele, Paulo Ferreira Ribeiro, foi colega e con-
temporâneo de meu pai em um dos primeiros cur-
sos de engenharia do Mackenzie, isso nos anos 1940. 
Além de engenheiro, seu pai se formou em arquite-
tura. O avô de Xanadu era engenheiro da Estrada de 
Ferro Sorocabana. Trabalhar com engenhosidade e 
empreendedorismo, agora na construção de pran-
chas, estava em seu DNA.

Quatro anos mais novo do que eu, dava para sen-
tir o talento daquele garoto loirinho, cabeludo, local 
da praia do Pernambuco, que se destacava nas ondas 
do Guarujá, surfando com destreza, mesmo de base 
trocada. A praia do norte do Guarujá era bastante 
frequentada pelos sur� stas de Santos e pelos sur� stas 
mais velhos de Pitangueiras (as in� uências), que já 
tinham carro e faziam jornadas para lá nos dias de 
vento sul. Dois locais do Pernambuco se destacaram 
a partir de meados daqueles anos 1970: Xanadu e o 
Alemão do Pernambuco – Alex von Gerichten, um 
de seus grandes amigos e parceiro em sessões de surf.

O apelido Xanadu veio de uma placa que havia 
em frente à casa que o pai dele projetou e construiu 
naquela praia. Outra coisa que facilita para mim na 
construção desta matéria especial é que Xanadu me 
convidou para começar a preparar um livro com 
sua história e carreira no surf. Esse projeto está em 
construção, e já tenho algumas horas de depoimen-
tos seus que servirão não só para o livro de Xana-
du, como também para minha outra obra, A Grande 
História do Surf Brasileiro, que será lançada em cinco 
volumes (um total de 660 páginas) até 2020.

RESUMO HISTÓRICO
Aqui no Brasil ele começou a fazer pranchas ainda na adolescência, 
mas foi ganhar conhecimento e técnica trabalhando na Austrália, fez 
volume de pranchas e a� ou a mão no Japão, chegou na Califórnia tra-
balhando como back shaper – tudo isso no meio da década de 1980. 
Antes dele, apenas o shaper carioca Heitor Fernandes havia ganhado 
notoriedade internacional, trabalhando nas ilhas havaianas.

Com a palavra, Xanadu: “Comecei a viajar internacionalmente em 
1976, quando fui pela primeira vez para o Hawaii. Em 1978, fui para a 
Indonésia e, passando pela Califórnia, � z duas pranchas lá para o meu 
quiver. Em minha terceira viagem para a Indonésia, acabei indo até o 
Japão. Foi quando saí do Brasil de vez em 1982, com 22 anos. Do Japão 
fui para a Indonésia e de lá para a Austrália, no começo de 1983. Fiquei 
muito entre estes três lugares: Austrália, Japão e Indonésia. Em 1983, 
comecei a ir para a Califórnia e shapeei pro� ssionalmente lá a partir 
de 1983 e 1984. Em 1983, dei uma passada rápida, mas não parei mui-
to. Eu trabalhava mais na Austrália e mais ainda no Japão. Na Califór-
nia eu chegava bem no pico do verão, shapeava bastante e ia embora”.

X A N A D U  C O M E Ç O U  A  T R A B A L H A R  C O M 
P R A N C H A S  B E M  J OV E M ,  A I N DA  N O 
B R A S I L ,  N O S  A N O S  197 0 .  N A  D É C A DA 
S E G U I N T E ,  A P Ó S  A S  P R I M E I R A S 
V I AG E N S ,  S A I U  F O R A  D E  V E Z .Q
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CRIAÇÃO DA MARCA XANADU
“Nasceu aqui no Brasil, quando eu ainda era mole-
que, em 1979. De 1979 para 1981, � z a marca alguns 
anos aqui no Brasil e fui embora. Trabalhei de free-
lancer para outros caras (sem usar a marca Xanadu). 
Cheguei a usar um pouco desse meu primeiro logo 
‘X’, que eu mesmo criei. Eu sempre desenhava, desde 
criança, várias coisas, e muitas ligadas ao surf, carros 
de corrida eu curtia bastante e aí... quando comecei 
a fazer pranchas falei: ‘vou fazer meu próprio logo’. É 
natural da pessoa, se você gosta de criar. Vem da tua 
cabeça, você desenha. Se não sai como você quer, faz 
de novo e tal. Também, os desenhos de pranchas, eu 
não paro de pensar.”

A marca Xanadu Sur� oards ganharia notorieda-
de a partir do � m da década de 1980 e principal-
mente no início dos anos 1990. Já estabelecido na 
Califórnia, Xanadu fez as pranchas do quiver de 
Brad Gerlach, que o levariam a um vice-campeo-
nato mundial. Durante os anos 1990, seu negócio 
cresceu muito, ensaiou até com a produção de con-
fecção, que depois abandonou para se concentrar 

na produção de pranchas e no trabalho de designer, ou desenhista, 
como ele gosta de falar.

Chegou a patrocinar dezenas de atletas concomitantemente, princi-
palmente da Califórnia, onde era a sua base. Tinha faro para detectar 
novos talentos, e seus amigos traziam jovens sur� stas para evoluir com 
seus designs. A maioria dos sur� stas que patrocinou era da América do 
Norte, australianos também, mas sempre teve brasileiros de ponta em 
sua equipe. Xanadu nunca deixou de vir ao Brasil para temporadas de 
shape, está em seus planos voltar a se estabelecer aqui. Na temporada de 
2007, fez o quiver do gaúcho Rodrigo Dornelles, que naquele ano acabou 
como o melhor brasileiro colocado no WCT e também no ranking de 
dezembro do WQS. Foi o auge do Pedra Dornelles como atleta da elite.

Os trabalhos que fez no desenvolvimento da aplicação de concaves, 
foil de uma prancha e outras inovações que criou são utilizados até 
hoje por todos “high performance shapers”. Seus designs são nume-
rados – hoje existem pranchas como a XANADU 21, ou a X 22... Há 
o modelo Viper também. Cheio de si, Xanadu tem consciência da sua 
importância (de seus designs) no mercado de pranchas, do respeito 
angariado, principalmente de seus pares – os outros shapers. O leitor 
da HARDCORE vai constatar isso lendo as informações que Xanadu 
passou para nós à medida que Adriano Vasconcellos e eu fomos fazen-
do uma série de perguntas.

AO LADO: Alemão do 
Pernambuco, Zé Maria 
Blanco, Cuca Leão e 
Xanadu, amigos dos 
primeiros tempos do surf 
na praia do Pernambuco.

NA OUTRA PÁGINA: 
Xanadu surfando em 
1984, no Japão. Em uma 
época em que aéreos 
ainda eram um artigo 
raro no repertório dos 
surfi stas.

FO
TO

S
: A

R
Q

U
IV

O
 P

E
S

S
O

AL



HARDCORE • N o 345  •  MARÇO/ABRIL 2019 048HARDCORE • N o 345  •  MARÇO/ABRIL 2019 048

O CARA DA NIRVANA, Bill Cilia, me ensinou muita coisa, trabalhei bastante com 
ele no início de minha carreira internacional. Eu levava de oito a dez ho-
ras para shapear uma prancha exatamente como ele queria, devagarzinho. 
Tal, tal, tal... Ele percebeu meu empenho e por isso me ensinou. Ele via o 
quanto eu queria aprender. Depois � quei muito mais famoso que ele, fui 
lá visitá-lo. 

O Bill, ele não criou a marca, comprou de um outro cara, não era origi-
nal dele, mas a marca Nirvana � cou grande na mão dele. Essa prancha não 
foi shapeada pelo Bill. Tem uma quilha menor atrás. Ele criou um wing 
no bico (não nessa prancha), que era um marketing dele. Não vejo por que 
perder área de bico, você precisa dela para entrar na onda. Nessa época Bill 
ainda estava naquelas viagens.

N O  I N Í C I O  D O S 
A N O S  19 8 0 , 
X A N A D U  PA S S O U 
U M A  T E M P O R A DA 
N A  AU S T R Á L I A , 
T R A B A L H A N D O  N A 
N I R VA N A ,  O N D E 
A P R E N D E U  M U I T O .

Nirvana, 
prancha australiana, 
modelo dos anos 1980
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A N T E S  D E  C R I A R  O  “ X ” , 
C O M  S UA  M A RC A  AT UA L , 
X A N A D U  E N S A I O U  A L G U N S 
D E S E N H O S  E  L O G O S  Q U E 
U S AVA  E M  S UA S  P R A N C H A S .

ESTA ERA UMA PRANCHA BÁSICA minha daquela épo-
ca. A quilha (bate uma foto dela) era uma rari-
dade naquela época. O pessoal usava canaletas. 
Tem uma foto minha com ela que eu estou quase 
dando um aéreo, tem que procurar por aí. Era da 
empresa que eu trabalhava e me patrocinava na 
época. Fazia roupas de borracha, tinha lojas. Fi-
cava em Chigasaki – Shonan.

Essa prancha tinha o emblema antigo da XA-
NADU. No começo criei um coringa também.

Prancha pessoal,
feita no Japão
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“ C O M O  P E RC E B I  Q U E 
I A  F I C A R  FA M O S O , 
E U  PA R E I  D E  A S S I N A R , 
PA S S E I  A  T R A B A L H A R 
S I M P L E S M E N T E 
C O M O  B AC K  S H A P E R , 
PA R A  N ÃO  DA R 
C R E D I B I L I DA D E 
PA R A  O U T R O S ” .

ESTA PRANCHA FOI UM AMIGO meu que trabalha na área de te-
lefonia em San Diego que encontrou. A prancha estava 
jogada na garagem da casa de uma pessoa e ele viu que 
tinha a minha assinatura aqui. Meu amigo foi lá e com-
prou. Ele me deu de presente, chegou dizendo: “Olha o 
que eu encontrei?”.

Iniciei forte com a minha marca na época em que eu 
saí da Nectar. Primeiro � quei trabalhando para outros 
shapers. Como percebi que ia � car famoso, eu parei de 
assinar, passei a trabalhar para outros shapers, simples-
mente como back shaper, na linha de produção, para 
não dar credibilidade para outros. Em 1989, parei de 
trabalhar para a Nectar e aí eu já estava trabalhando 
com a minha marca. Criei o meu logo atual: XANADU 

Como eu precisava de dinheiro, tinha que trabalhar 
para os outros. Vários caras com que trabalhei (ouvi de 
outras pessoas, através da esposa de um) falavam que eu 
tinha sido o melhor shaper que havia trabalhado para 
eles. O cara da Aloha na Austrália comentou a mesma 
coisa. Sempre tive salas de shape exclusivas para mim, 
isso desde os 24 anos, eu já era muito respeitado.

Nectar, 
fabricada na 
Califórnia em 1987
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ESTA PRANCHA DEVE SER de 1998, é de uma época em que elas estavam 
bem � nas e estreitas. Usei em viagens, acabei trazendo para o Brasil 
e acabou � cando aqui. Surfei bastante com ela aqui no Brasil no � m 
dos anos 1990. Faço muitas pranchas para mim. Em um ano uso e 
ando em umas 25 a 45 pranchas.

E O FEEDBACK?
Eu sou bem preciso, porque em vários anos fui aprendendo como 
analisar uma prancha, sou bem meticuloso, graças a Deus ain-
da surfo legal, hoje em dia ainda consigo sentir bem as pranchas. 
Atualmente, uso uma prancha só um pouquinho mais grossa que 
essa. Passo o modelo para os atletas do time após ter testado bem.

Um exemplo: eu re� z a 22 (uma prancha de 2016\2017).
A X22 joguei na mão de um atleta que não é dos mais tops. Se 

ele volta com um retorno, ele quer uma exatamente igual: “Essa é a 
melhor que tive”. Mas parto para desenvolver mais a fundo e coloco 
o modelo na mão dos atletas do CT. 

As pranchas eu vou numerando, e depois tem A, B, C... Vou jo-
gando as pranchas para os meus atletas, porque também não consi-
go testar todas, e eles vão testando e me pedindo para melhorar isso 
ou aquilo. Um problema grande que eu também tenho com atletas 
é informação errada.

Na X21, por exemplo, um sur� sta me pediu para abaixar mais o 
rail. Depois pediram para fazer mais redonda. Estava mais arredon-
dada antes e eles mandaram a� nar. A conclusão que a gente chegou, 
para um determinado tipo de onda... Está muito preciso, você não 
tem ideia? São detalhes. Então criei uma 21 para as ondas do WCT e 
outra para as ondas do dia a dia – tem que ter dois tipos de borda. O 
mesmo modelo, outline igual, � utuação, só muda a borda.

Segunda prancha
pessoal
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ESTA É DE 1991 PARA 1992. Vocês podem perceber que elas já ti-
nham estreitado, com uma rabeta pequena para trabalhar 
no pocket da onda um pouco melhor, o foil já era bem mais 
avançado que as outras anteriores que a gente tem aqui. A 
rabeta já estava bem � ninha e com um swallow estreito. 
Esta prancha foi utilizada em competições, mas eu não vou 
lembrar em quais exatamente.

E SUA RELAÇÃO COM BRAD?
É muita história. Um tempo eu � quei afastado dele, agora 
me aproximei de novo. Hoje em dia ele tem treinado mui-
tos meninos. Tem um novo garoto da Califórnia, o “novo” 
Kanoa Igarashi, que o Brad está treinando também. Para 
mim vai ser um dos melhores japoneses de todos os tempos. 
Incrível, eu estou fazendo pranchas para ele. O nome dele é 
Taro. O pai migrou para Califórnia e o menino cresceu lá, 
mas ele fala superbem japonês. Nasceu no Japão, veio novo. 
Você olha o garoto (Taro) surfando e vê que tem um estilo 
maravilhoso. O Brad me ligou e pediu para fazer as pran-
chas para ele. Fiz algumas e, com a primeira que ele pega, já 
ganhou uma etapa da NSSA.

Depois que o Brad viu isso, ele também está querendo 
que outros atletas que ele treina usem pranchas minhas. 
Hoje Brad está morando na Austrália, perto de Melbourne 
e Bells Beach, e voa para a Califórnia de vez em quando.

Então, voltando àquele tempo, quem fez o Brad melhorar 
o estilo foi o pai dele, ele era campeão olímpico de saltos 
ornamentais. O pai passou todas as informações que tinha 
para melhorar o estilo do � lho. No início, o Brad tinha um 
estilo horrível. Um dia eu estava vendo um DVD em um bar 
e “acho que conheço esse cara”. Quando eu vi era o Brad, 
na época antes de ser treinado pelo pai. Foi o pai dele que 
poliu o estilo, um cara que nem é do surf, nem nada, ele 
veio da Hungria. Brad é � lho de pai húngaro e mãe norte-
americana, e ele nasceu nos EUA.

BRAD GUNZEIRA
Tem uma foto maravilhosa do Brad com esse quiver. Esse 
desenho era a tatuagem que o Brad tinha no ombro. Depois 
ele colocou outra por cima. Encheu de coisa e então � cou só 
uma mancha preta. Mas tem uma foto que saiu na revista, 
dele com esse quiver que ele fez para o Hawaii. Essa prancha 
do Brad era para surfar em Sunset.

Fiquei uns dois a três anos fazendo as pranchas dele. No 
ano em que ele estava na disputa, chegou a ser o número 1, 
e eu fui para o Hawaii.

A gente já tinha acertado as pranchas, e os caras ainda 
não tinham visto as coisas que eu estava fazendo. Os ha-
vaianos. Os shapers do Hawaii. E eu sei que eles aprende-
ram comigo muitas coisas. Tokoro me falou, muitos me 
disseram.

“ E U  FA L AVA  PA R A  O  B R A D 
G E R L AC H :  ‘ S A I  DA  ÁG UA 
E  G UA R DA  A  P R A N C H A 
N A  C A PA  PA R A  N I N G U É M 
S A B E R  O  Q U E  A  G E N T E 
E S TÁ  FA Z E N D O ’ ” .

Pranchas 
Brad Gerlach
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XANADU PEGA A GUN DO GERLACH E MOSTRA 
Nesta prancha eu quero que a linha do deck � ua junto com a 
linha do fundo. Antigamente os caras faziam uma prancha mais 
grossona. Quando uma linha briga com a outra, dá mais turbu-
lência. A� nei mais o tail para a prancha � uir melhor na água e 
ter mais � exibilidade. É o que você precisa para dar os bottom 
turns em ondas grandes, para dar aquela estilingada para frente. 
Os havaianos me respeitam.

Essas inovações que começamos a usar em concaves, o foil, 
novas aplicações de dome deck, a borda baixa, tudo isso veio de 
mim. Tanto que, no início dos anos 1990, quando o Brad Gerlach 
saía da água, eu falava para ele colocar a prancha dentro da capa. 
Foram esses detalhes que o ajudaram a � car como número 1 do 
mundo durante um tempo. Todos os pro� ssionais da época sa-
bem disso. Eu falava para o Brad: “Sai da água e guarda a pran-
cha na capa para ninguém saber o que a gente está fazendo”.

As pranchas que eu fazia para o Gerlach estavam bem evoluí-
das em relação aos outros shapers, bem à frente de todo mundo. 
Eles estavam fazendo um outro tipo de fundo mais antiquado, 
com um V arredondado, outro tipo de rocker. Minha divisão de 
� utuação era diferente.
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A L É M  DA  C O L E Ç ÃO  D E 
P R A N C H A S ,  X A N A D U 
D E C O R O U  A  PA R E D E  D E 
S UA  C A S A  E M  S A M PA 
C O M  P Ô S T E R E S ,  C A PA S 
D E  R E V I S TA S  D E  T O D O  O 
M U N D O  C O M  S E U S  AT L E TA S .

ESTA PRANCHA É A MESMA que está aqui na capa da re-
vista. Estreitinha 6’6” para surfar ondas de 2 me-
tros. É uma semigun. Com certeza ele gostou da 
prancha, deve ter até usado em alguma competição 
e depois me deu de volta. Guardei também pelo 
fato de ser uma prancha que foi capa de revista.

Noodles,
Nathan Webster
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ESTA FOI UMA DAS PRANCHAS mágicas da vida dela. Na América saíram muitos 
� lmes e reportagens onde esta prancha apareceu. Além da capa de revista, 
ela também competiu e se deu bem com ela. Deve ser de 1994 para 1995.

Detalhe da cordinha para amarrar o leash. Dá um nó, joga dentro e 
cola com resina. Testamos isso, mas depois acabamos descobrindo que o 
copinho tradicional é mais e� ciente.

A prancha é muito � na, pois essa era uma época em que buscávamos 
mais � exibilidade na prancha, então ela tinha pouca � utuação. Fizemos 
isso nas pranchas do Caio Ibelli. É uma coisa que ele sacou e eu acho 
muito importante ter essa � exibilidade da rabeta, ser � na e, além do que, 
é possível fazer as manobras com mais precisão, com mais controle. Cla-
ro, isso não vai se aplicar para um cara mais pesado, mas ele é pequeno 
e mais leve.

Quem ajudou no processo das pranchas estreitarem nos anos 1990 foi 
o Kelly Slater. Ele tinha 16 anos, era um cara levinho, ele fez as pranchas 
� carem com pouco volume. Já estávamos fazendo essas pranchas mais 
estreitas, mas quando surgiu esse moleque... o surf evoluiu dez anos à 
frente. Ele foi o Pelé do surf. Todo mundo começou a perceber isso, e os 
amigos pediam. Queriam usar o que ele estava usando. Todo mundo vai 
querer o que o melhor cara do mundo está usando, e a gente estreitou. Os 
sur� stas medianos não tinham habilidade para manejar aquelas pran-
chas, mas os competidores tinham. Total! Esse era o instrumento. 

A coisa começou a mudar com o Andy Irons, que já usava pranchas 
mais largas. Depois as gerações passaram e vieram dois caras – o Dane 
Reynolds, que surfa para caramba, e o Jordy Smith – que são grandões, 
então o que eles precisavam? Largura, � utuação... Foi aí que voltou.

Mas os caras começaram a exagerar e passaram da medida. Percebe-
ram que não precisa ser tão largo e tal. Chegaram a um ponto de equi-
líbrio que deve durar algum tempo. Agora o design deve manter isso aí.

Lisa Andersen,
capa da Surfer
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“ N ÃO  VO U  D I Z E R  Q U E 
N ÃO  H AV I A  S U R F I S TA S 
E S T R A N G E I R O S  Q U E 
E R A M  P R O B L E M A ,  M A S 
O  B R A S I L E I R O  T I N H A 
M U I TA  D I F I C U L DA D E 
PA R A  DA R  U M 
F E E D B AC K ” . 

NO TRABALHO COM FABINHO, percebi que os brasileiros, de uma for-
ma geral, tinham muita di� culdade em dar um feedback. Isso 
melhorou muito com essa geração atual. Mesmo o Rodrigo 
Dornelles não era muito bom de feedback, mas eu procurava 
passar conhecimento para ele. Aos sur� stas atuais, sempre 
explico como analisar uma prancha, como dividir em vários 
pedaços, analisar na onda enquanto surfa, pois muitos come-
çam a viajar no visual da prancha. O importante para mim 
é saber a reação na onda, quando faz o bottom turn, quando 
bate no lip, a velocidade direcional, quando dá um cutback, 
para dar um aéreo na hora de cair... o landing, ou pousar, 
falando português.

Trabalhei com o Tomás Hermes no ano passado e � z mui-
tas perguntas para ele. Não vou dizer que não havia sur� stas 
estrangeiros que eram problema, mas o brasileiro tinha muita 
di� culdade para dar um feedback. Eu escuto de amigos meus 
que também fazem pranchas para outros atletas de ponta que 
também têm esse problema. O Tomás também está evoluindo, 
é bem melhor que as gerações antigas. O Caio era bom para 
dar feedback, eu ensinei e ele pescou, entendeu bem.

O Fabinho era de uma geração que era difícil ter o retor-
no. Também tinha o problema da distância, hoje em dia com 
o WhatsApp � ca mais fácil, e-mail também não tinha naquela 
época. Era mais quando você se encontrava com o atleta, um 
pouco por telefone. Era uma coisa mais complicada.

O que sempre funcionou é eu observar o atleta surfando e aí 
eu tirava minhas próprias conclusões do que deveria aprimo-
rar nas pranchas. Mesmo se a prancha estivesse boa e o proble-
ma fosse do atleta. Por exemplo, se ele estava com uma falha 
nas manobras, uma coisa dele de colocar o braço muito para 
trás, ou está com a posição do joelho muito aberto, tal, tal, tal...

Mesmo se a prancha for ótima, sempre dá para melhorar. 
Quando eu tinha problema com o feedback de um atleta, eu 
ia lá na água ver. Ou assistia a � lmagens deles. Mas olhando 
ao vivo sempre é melhor. Mais que no mar, até é melhor ver de 
frente. Da praia.

Fabio Gouveia,
início dos anos 1990
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CONHEÇO O DONAVON desde que ele tinha uns 15 ou 16 anos de 
idade. Tínhamos também um outro colega, Scott Desiderio, 
que surfava que nem o Occhilupo mesmo. Muita força e tal. 
E foi o Scott que trouxe o Donavon para a minha equipe. Eles 
eram uma turma que morava mais para o norte e nem viviam 
exatamente na praia, moravam mais para dentro, na região de 
San Clemente, um pouco mais para cima... Surfavam em Salt 
Creek. E o Donavon veio através do Scott. Eu ia aos campeo-
natos amadores e comecei a fazer pranchas para ele também. 
E ele não era muito famosão assim. Isso foi quase no mesmo 
tempo que o Brad Gerlach. Eles têm uma idade próxima.

O desenho da águia, tipo um totem, foi uma ideia nossa. 
Havia um pintor norte-americano e uma menina brasileira, 
Lolô, que até produziu algumas camisetas. Eles eram da mi-
nha equipe de criação.

O Donavon começou a correr com algumas pranchas 
minhas desde que ele era amador, depois começou a correr 
campeonatos. Por sorte foi bem a fase inicial do freesurf, e ele 
foi um dos primeiros a ir nessa direção. Depois ele � cou bem 
famoso com a banda dele, ele sempre gostou de tocar. Mas o 
patrocinei desde esse começo. Ele era desse grupo do Brad 
Gerlach, eles andavam bastante juntos. O Brad também tinha 
uma banda naquela época. 

Teve uma reportagem na Europa que foi muito boa para 
mim. Mandaram o Brad Gerlach, o Donavon e um outro 
sur� sta da minha equipe, o Je�  Baldwin. E o Steve Sherman 
foi fotografando tudo. Isso deu um retorno legal na revista 
Sur� ng. Depois dessa viagem, o Donavon foi seguindo mais 
esse caminho de freesurfer, e a Billabong deu um suporte. Eu 
também dei, mas daí apareceu um patrocínio de outra marca 
de prancha dando mais dinheiro para ele. E aí ele foi...

Donavon 
Frankenreiter
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INFLUÊNCIAS E CONSTATAÇÕES
Acho eu que o que me manteve nesse mercado foram 
os shapers. Fiquei sem atletas um tempo. Você pode 
perguntar para esses caras, na Califórnia, no Hawaii, 
pergunta na Austrália, eles me respeitam, falam bem 
de mim. Fui o primeiro brasileiro a � ncar, assim, ain-
da mais como desenhista de pranchas.

Uma coisa que me magoou foi que uma vez que  
� zeram uma reportagem para uma das revistas dos 
EUA e eles creditaram o desenvolvimento dos conca-
ves, rocker e foil para o Greg Weber e para o Al Mer-
rick. Fui eu que � z o concave funcionar com o rocker, 
criando � exibilidade com mudanças na � utuação. 
Após ter ocorrido essa reportagem fui junto com o 
Brad e levamos dez pranchas para a revista. No meu 
caso, não vou falar que fui eu que criei o concave, mas 
fui eu que acertei a fórmula. É aquela coisa – eu te dar 
uma ferramenta e você não saber para o que é, o que 
fazer com ela, como usar?

O concave já existia na single � n, todo mundo co-
locava nas pranchas e enterrava a borda. Concave é 
para dar velocidade direcional. Por que está pegando 
de borda? Porque a prancha está reta, tem pouco ro-
cker. Faz banana. Mete rocker nessas pranchas, mete 
o concave. Foi o que � z. Ninguém fazia naquela épo-
ca, e foi isso que ajudou o Brad Gerlach disparar. Os 
caras viam isso. Dias de ondas cheias e o Brad matava 
nas merrecas.

Esse design de quilha é meu. Tenho comprovado 
como foi a evolução para isso. Eu comecei com aque-
la quilha que mostrei antes (ver página 79), depois 
precisei colocar mais área, mudei a curvatura. Tenho 
como comprovar, TUDO. Os shapers, o Brad, eles sa-
bem. Vão te falar que é verdade. Eu sou bem respei-
tado pelos shapers no mundo, mais que pelos atletas.

Na época em que as pranchas eram produzidas na 
base do “handshape” e eu trabalhava como shaper 
freelancer, eles me davam liberdade. Sou um designer 
nato, por isso que eu tinha espaço no início e assina-
va as pranchas. Eles liberavam as salas de shape para 
mim, tipo “Essa aqui é tua”, desde o início, porque 
eles viam que eu tinha o talento, eu nem acreditava. 
O pai do Luke Egan, que era shaper, o Sam Egan, veio 
falar várias vezes para mim que eu era bom. E só vim 
acreditar que eu realmente era bom quando a Surfer 
preparou uma dessas reportagens que destacavam os 
dez melhores shapers do mundo e eu estava entre os 

cinco. Em 4º lugar. E os caras que estavam na frente eram bem mais 
velhos que eu. Eu era o mais novo da lista, disparado.

Voltando um pouco, isso é importante. Naquela época, quem eu acho 
que eram os melhores caras na mão? Eram Greg Weber, Al Merrick e eu. 
Para mim o Al Merrick é um cara mais conservador, mas é o que fez os 
atletas gostarem das pranchas dele, porque eles tinham segurança. Hoje 
em dia, para os atletas que faço pranchas no tour, eu dou essa segurança, 
faço essas loucuras com prancha minha que estou testando.

Eu e o australiano maluco lá do Weber... Era muita loucura. Fazía-
mos isso aquilo e aquilo outro e os atletas às vezes não gostavam muito. 
Mas essa loucura minha e do Weber, quando a prancha era boa acabava 
� cando muito melhor que a do “senhor”. Do Al Merrick. Escutei isso vá-

“ F I Z E R A M  U M A  R E P O R TAG E M  PA R A 
U M A  R E V I S TA S  D O S  E UA  E  C R E D I TA R A M 
O  D E S E N VO LV I M E N T O  D O S  C O N C AV E S , 
R O C K E R  E  F O I L  PA R A  O  G R E G  W E B E R 
E  O  A L  M E R R I C K .  F U I  E U  Q U E  F I Z  O 
C O N C AV E  F U N C I O N A R  C O M  O  R O C K E R ” .
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rias vezes. Mas porque éramos loucos, não tínhamos 
consistência, e um atleta quer consistência. Concorda? 
Uma prancha boa, uma prancha segura, que você sabe 
o que ela vai fazer na água.

E o Al Merrick entregava isso, eu sabia exatamente 
o motivo: umas medidas que ele tem que não mudava, 
isso dava segurança para o atleta. Mas ao meu modo 
de ver é que, para você evoluir, tem que ir testando 
umas loucuras, o que você tem na cabeça. Não vou 
manter só porque o atleta quer essa segurança. Sei 
que o atleta gosta de segurança, mas eu jogo algumas 
dessas loucuras que os caras não vão nem entender e 
de repente vão conseguir surfar bem melhor.

FIM DESSA HISTÓRIA
Não é bem assim.

Xanadu tem registradas mais de 35.000 pranchas, 
mas ele diz nunca ter contado as da Europa nem 
as que ele fez no Brasil ou as Xanadu fabricadas na 
África do Sul. Em sua mente paira um número aci-
ma de 40.000 shapes.

No começo era tudo feito na mão e não tantas por ano. São 37 anos 
(em 2019) que ele mora fora do Brasil. Xanadu lembra o momento, 
na segunda metade da década de 1990, em que Luciano Leão apre-
sentou a máquina de shape e o programa para desenhar pranchas no 
computador. Pensou: “Ferrou, tudo o que aprendi a fazer com a mão 
foi para o lixo”.

Mais barata que as máquinas que existiam antes, o modelo desen-
volvido por Luciano Leão, Digital Surf Design (DSD), � cou popular. 
Foi a mais vendida, revolucionou o mercado, e a máquina foi insta-
lada nos quatro cantos do mundo do surf. Outra façanha notável de 
brasileiros no cenário mundial do surf. Hoje os programas AkuSha-
per e Shape 3D são as opções mais modernas, e isso vem fazendo com 
que todos os designers possam ampliar sua produção.

A versatilidade e a criatividade de Xanadu, desde que começou 
a desenhar suas primeiras pranchas, ainda na década de 1970, vêm 
evoluindo e se adaptando aos tempos modernos. Totalmente adap-
tado às técnicas atuais, sua mente não vai parar de conceber novos 
designs para elevar o padrão de performance do surf. Experiência 
conta muito, e Xanadu tem todas as ferramentas para continuar na 
linha de frente como um dos mais tarimbados desenhistas do grande 
objeto de desejo dos sur� stas. HC

AO LADO: Esta foto na 
Ásia é de 2016, um pico 
secreto, em uma ilha “off 
the beaten path”. Nem 
sob tortura ele entregará 
o endereço.

NA OUTRA PÁGINA: 
Ilhabela, 1979.
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A O  P A R A í s O

Em 2019, FErnando dE noronha voltou a receber um 
evento do circuito mundial de surf após um hiato 
de seis anos. A frase é simples, mas esconde um 
significado imenso. Etapa de 6 mil pontos do QS, o 
Oi Hang Loose Pro Contest tornou-se o primeiro 
evento de peso do ano no calendário internacional. 
Como se para coroar a dominação brasileira no 
cenário competitivo no ano anterior, 2019 começa 
com a exibição ao mundo do que o Brasil tem de 
melhor: fartura de ondas de qualidade em uma 
bancada que, em seu pior dia, consegue oferecer tubos 
e rampas – para quem souber achá-los – dentro de 
30 minutos de bateria; dois dos melhores surfistas 
do mundo competindo, a pleno vapor, em meio a 
um vasto campo de talentos; e imagens aéreas de 
um paisagem natural estonteante e sem paralelos 
dentro do circuito. Além de demonstração de força 
do Brasil para o restante do mundo surf, o evento é 
uma injeção de ânimo e novas energias para dentro 
do surf brasileiro. É uma reverência viva à nossa 
história, aos nossos mitos, ao nosso surf.

Olhos e ouvidos do mundo todo voltaram-se 
para cá. O que viram foi um espetáculo de surf e 
da natureza; o que ouviram, a maioria não deve 
ter entendido: como um afago a mais ao orgulho 
brasileiro, a transmissão foi inteira em português. 
Somos o centro.

p o r  f e r n a n d o  g u i m a r ã e s

f o t o s  r i c a r d o  a l v e s
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Gabriel Medina costuMa ser seletivo quanto aos eventos 
de fora do CT que escolhe participar. Sua presença 
somou prestígio a um campeonato memorável, e suas 
atuações adicionaram uns bons minutos a qualquer 
vídeo de melhores momentos do Oi Hang Loose Pro. 

Engana-se quem pensa que Medina foi a Noronha 
para passear ou relaxar. Esmagou seus adversários 
como quem tem toda a sede de vitória do mundo, 
sendo barrado apenas por um filho adotivo que a 
Cacimba do Padre escolheu premiar com as melho-
res ondas (e que as tratou mui dignamente – todo o 
mérito do mundo ao campeão Jadson André).

Com a ida a Noronha, as atuações no campeo-
nato e a competitividade demonstrada a cada mo-
mento, Medina mostra o apreço que tem por suas 
raízes, por seu sangue verde e amarelo. A ilha re-
tribui como pode: tubos quadrados àquele que, de 
todos os surfistas do mundo, sabe tratá-los melhor.

Medina mostra o apreço que tem por suas 
raízes, por seu sangue verde e amarelo. A 
ilha retribui como pode: tubos quadrados 
àquele que, de todos os surfistas do 
mundo, sabe tratá-los melhor.
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Samuel Igo de Souza pegou a melhor onda de todo o campeonato 
em Noronha. Ponto final. A única nota dez de toda a etapa veio com 
um cilindro para a esquerda, explorado com velocidade e habilidade 
nos seus limites. A Cacimba é farta em tubos, mas também tem seus 

humores. Quem os conhece, leva vantagem. Por isso que o 10 de 
Samuel não é fruto do acaso: ele já os colhe aos montes em horas de 

surf sem camisa de competição no pico.
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Em 2018, Ítalo FErrEira fez pré-temporada em Fernando 
de Noronha. Pegou uma ondulação histórica, 
carregou-se da energia do arquipélago e embarcou 
para mais um ano no circuito mundial. O resultado 
foi a melhor temporada de sua carreira, e a revelação 
ao mundo de um talento incomparável e de um 
potencial campeão mundial. Ítalo pode ser, assim 
como Jadson, não um filho nato, mas um enteado 
de Noronha. Mas não há dúvida, assim como ele voa 
solto pelos ares das ilhas, corre viva em suas veias a 
energia única de Fernando de Noronha.

Assim como Ítalo voa solto pelos 
ares das ilhas, corre viva em suas 
veias a energia única de 
Fernando de Noronha.
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Marcelo Trekinho é um dos primeiros surfistas não competidores e 
certamente um dos mais viajados do Brasil. Com uma carreira de sucesso 
construída longe dos palanques e a liberdade de poder buscar ondulações 

em todo o globo sem a restrição da agenda competitiva, Trekinho não 
tem qualquer dúvida na hora de riscar uns dias de seu calendário e vir a 

Fernando de Noronha. A prova de que a escolha é acertada está aqui.
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na foto
Kiron Jabour, 
Pipeline.

na foto
Kiron Jabour, 
Pipeline.
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Douglas silva é um talento incipiente do surf nacional. 
Ainda em busca de projeção e rodagem, sabe que 
talento não lhe falta – quem viu sua nota 10 durante 
Red Nose Pro, em Maresias, no final de 2018, sabe do 
que falamos. O Oi Hang Loose Pro deu-lhe então uma 
chance de ouro: testar-se entre alguns dos maiores 
talentos do planeta e desafiar uma onda com uma força 
diferente dos outros lugares do país. Na competição, fez 
sua parte ao despachar o havaiano Mason Ho, talvez 
maior nome internacional do evento. No free-surf, 
encontrou um pouco da brutalidade que vai experi-
mentar no litoral norte de uma certa ilha chamada 
Oahu. E o trato, como podemos ver, foi fino. HC

Douglas Silva é um talento incipiente 
do surf nacional. No free-surf, 
encontrou um pouco da brutalidade 
que vai experimentar no litoral norte 
de uma certa ilha chamada Oahu.



A reportagem MULHERES HARDCORE é uma adaptação impressa da série televisiva Contos da Mulher Aventureira, feita apenas por 
mulheres e especialmente para exibição no Canal OFF. Dirigida por Luiza de Moraes Campos e com produção de Camila Salles, a série 
retrata as histórias e mergulha nos pensamentos de dez personagens do mundo dos esportes de impacto. Com base em fatos cotidianos, 
em depoimentos das atletas de alto rendimento e nos assuntos, aflições e certezas que as envolvem, Luiza, que assina este conteúdo, cria 
um paralelo com personagens de época e abre o universo feminino para algo muito maior.

CHLOé CaLmOn

LetiCia bufOni
witt mar

teCa LObatO
texto e fotos luiza de moraescampos
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m u l h e r e s  h a r d c o r e
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C H L O é  c a l m o n

D E U S A  D A  N A T U R E Z A
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Kali é a deusa Hindu do tempo. Você com certeza já a 
avistou em algum lugar. Uma presença forte, normalmen-
te retratada como uma mulher azul, com quatro braços e 
língua para fora. Uma das deusas mais cultuadas na Índia, 
mas muitas vezes mal interpretada pelo mundo afora por 
sua intensidade. Não é só dona do tempo. Também reina 
na mudança e na transformação. Destrói o que não é mais 
necessário e abre espaço para a gestação de novas criações. 

Quando filmava o episódio da surfista profissional de long-
board Chloé Calmon, ela passava exatamente por esse mo-
mento de transformação. Do início ao fim dos 25 minutos 
[editados] retratando os momentos mais felizes e difíceis de 
Chloé, Kali, com certeza, nos acompanhava, tirando tudo 
de desnecessário do caminho e abrindo espaço para o novo.

Sempre fui apaixonada por assistir a Chloé surfando... E 
acho que fico longe de ser uma exceção. Longboarder de 
fina estirpe, ela possui uma leve sutileza no caminhar sobre 
o pranchão. Hipnotiza. Braços em pose de bailarina, simu-
la balé sobre a água, indescritível com palavras. Ao mesmo 
tempo, é reconhecida como uma das atletas mais ferozes no 
Circuito Mundial. O que tem de leveza nos pés, equilibra 
com pura concentração e seriedade durante as baterias, e 
era isso o que sempre instigava minha curiosidade sobre ela. 
“Acho que de todas as vertentes do longboard eu acabei me 
encaixando mais na Chloé competitiva, na Chloé mais sé-
ria”, diz a carioca.

Fora d’água, você sempre vai encontrar uma garota simpá-
tica e sorridente, de bochechas coradas e espremidas contra 
os seus olhos, que ressaltam as suas sardinhas. Mas o surf 
competitivo, por muito tempo, não estava sendo algo leve 
para essa menina mulher. 

“Quando entro numa bateria, vou para ganhar. Não entro 
para me divertir, não entro para ver o que vai dar. Vou com 
uma estratégia, e essa estratégia vai me levar à vitória”, conta 
a surfista.

E foi essa busca pela vitória que acabou pesando mais do 
que o necessário nos ombros da jovem, que tinha apenas 
22 anos. Quando ela chegou na bateria final do evento no 
Circuito Mundial na China, pelo menos para ela, “foi o pior 
momento na minha carreira até então, quando eu fui vice-
campeã mundial em 2016.”

A entrevista foi dolorosa para nós duas. Lágrimas escorriam 
no meu rosto por trás das lentes enquanto escutava o quanto 
Chloé tinha sofrido por ter ficado em 2º lugar, sofrendo por 
uma sina brasileira de vice. Chloé, entre respirações fortes, 
relembrava toda cobrança que ela tinha dentro de si mesma 
para ser a melhor, ser perfeita no seu surf competitivo. O 
fracasso que ela sentia por não ter conseguido... o 2º lugar, 
algo que era para ser celebrado, acabou abalando demais.

Igual à deusa Kali, Chloé conseguiu destruir a dor que ela 
sentiu por essa derrota e abrir espaço para construir uma 
nova Chloé, como ela mesma diz, “mais leve”.

“Estou aqui para aprender todos os dias, ninguém é melhor 
que ninguém e a humildade te faz ser maior do que você 
imagina.”

Expor as nossas fragilidades e encará-las é um ato que re-
quer a maior coragem possível, e é só passando por isso que 
o ser humano consegue se transformar.

Lágrimas escorriam 
no meu rosto por 
trás das Lentes 
enquanto escutava 
o quanto chLoé 
tinha sofrido por 
ter ficado em 
2º Lugar,  sofrendo. . .
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Exemplos de mulheres extraordinárias e aventureiras não 
nos faltam. Em 1794, na França, Jeanne Baret amarrou seus 
peitos com uma faixa, se vestiu como homem e subiu a bordo 
de uma expedição que vagaria pelo mundo. Ponto de partida, 
ponto de chegada... só descobriram que ela era uma mulher 
quando desembarcou no fim da viagem. Por volta de 1800, a 
aventureira britânica Hester Stanhope foi a primeira europeia 
a atravessar o deserto da Síria – detalhe: também vestida com 
roupas de homens. O mundo da aventura é extremamente do-
minado pelo masculino, então para a mulher muitas vezes o 
disfarce pode se fazer necessário para realizar façanhas.

Não é por acaso que Maya Gabeira declara: “Se eu pudes-
se, acho que teria vindo transparente para o mundo”.

A trajetória tem sido longa e árdua. Aos 13 anos, a ca-
rioca escolheu o surf e não olhou para trás, mesmo com a 
resistência de seus pais. Mudou-se para o Hawaii com 17 e 
fez de tudo para se manter em Oahu para viver do surf. “Fui 
atendente do 7-Eleven, lavei prato, fui garçonete.” E foi no 
Hawaii que ela descobriu sua paixão, algo que a iria desafiar, 
a ponto de ameaçar sua vida: as ondas grandes!

Maya foi uma das pioneiras no mundo do big surf, e por 

isso o holofote sempre acabava caindo em sua cabeça. Críti-
cas questionavam o que ela estava fazendo no meio de todos 
aqueles homens. “Havia momentos em que todos se sentiam 
extremamente confortáveis em apontar, falar que estava tudo 
errado, que eu era inconsequente, incapaz. E em outros mo-
mentos me davam prêmios, falavam que eu era a melhor.”

Maya já conquistou cinco Big Wave Awards e virou um 
grande nome no esporte. E talvez tenha sido por isso que 
ela começou a se distanciar das câmeras. “Sempre tive difi-
culdade em aparecer em programas de TV, para as câmeras. 
Essa era a pior parte do meu trabalho. Mas se eu resistisse 
em fazer não ganharia dinheiro para o surf.”

Em 2013, em uma tentativa de bater o recorde de maior 
onda surfada, Maya sofreu um acidente em Nazaré e quase 
morreu. Fama sobre o caos, holofotes.

 “Em um ambiente extremo, em uma situação de vida ou 
morte, tinha uma atleta mulher vivendo aquilo. Havia um 
nome ali, as pessoas falaram que era ‘Ela’.” Ao invés de críti-
cas, reconhecimento do risco de morte de homens e mulhe-
res que praticam surf de ondas grandes. 

Talvez finalmente tenhamos chegado ao momento em que 
ser mulher e aventureira não significa esconder suas fragili-
dades para poder fazer o que você ama. 

Em 2018, Maya escreveu uma nova história ao pegar aque-
la que foi a maior onda já surfada na história por uma mu-
lher e, como prêmio, ter entrado para o Livro dos Recordes.

Uma onda de 68 pés em Nazaré, surfada por uma mulher. 
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namento psicólogo a deixou ainda mais fora da curva. “Du-
rante toda minha vida, coloquei na cabeça que, se vou fazer, 
quero fazer sem medo. Porque se for para fazer com medo 
vai ser pior...” No fim de cada frase, ela solta uma gargalhada 
– falar sobre medo é como contar uma piada.

O circo também trouxe senso corporal fora da média. 
Wake, kite, surf, as acrobacias e os movimentos vieram com 
facilidade. O fato de ela ter vindo de gerações de esportistas, 
de uma família extremamente atlética, ajudou. 

“É muito bom ser mulher e conseguir vencer obstáculos, 
mas muitas vezes sinto que duvidam mais de mim do que 
dos homens. Nós, mulheres, temos que vencer muito mais 
barreiras que os homens para conquistar um espaço de res-
peito dentro do esporte.” 

Voltando para 1877, depois de Rossa Matilda lançar seu 
espetáculo, o canhão humano foi banido na Inglaterra. O 
que Rossa fez? Levou o ato para os Estados Unidos para con-
tinuar sendo lançada a 20 metros de distância em frente de 
uma plateia. 

Marcelinha é um bom exemplo de malabarista sem medo.

O primeiro ser humano a ser lançado de um canhão hu-
mano em uma apresentação circense foi uma mulher. O 
nome dela era Rossa Matilda Richter, que em 1877, com 
apenas 14 anos de idade, usando o nome artístico de Zazel, 
foi lançada em frente a uma plateia da altura de 20 metros, 
antes de cair em uma rede. Enquanto uns se sentiram ma-
ravilhados pelo feito extraordinário, outros denunciaram o 
ato como muito perigoso e criaram um movimento de proi-
bir a arte corporal. Poucos sabiam que os pais de Rossa a 
ensinaram a cair desde os primeiros passos firmes, quando 
um pouco mais madura aprendeu malabarismo. 

O que isso tem a ver com a surfista, wake e kiteboarder 
Marcela Witt? Poucos sabem, mas, antes de entrar no mun-
do dos esportes, Marcelinha fazia circo. Com 14 anos de 
idade passou em uma prova extremamente rígida e entrou 
na prestigiada Escola Nacional de Circo.

Escutar a Marcelinha falar é der tirar o fôlego, literalmen-
te, em velocidade supersônica, traço distinto de sua perso-
nalidade. “Eu era muito elétrica, sempre foi uma coisa muito 
difícil de controlar.” 

Na época do circo, todos eram obrigados a fazer sessões 
de psicologia para saber como lidar com o instinto natural 
do medo, “para entender até que ponto o medo é real, se a 
gente deveria sentir medo daquela situação ou passar por 
cima daquilo”.

Algumas pessoas já nascem com as amígdalas no cérebro 
(a parte que sente medo) menos sensíveis que outras. O trei-
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Com apenas 7 anos de idade, Amelia Earhart amarrou uma 
rampa em cima de um telhado e, usando um carrinho de 
madeira com rodas, desceu o escorregador improvisado, se 
lançando no ar. Capote! Com o vestido rasgado e o lábio 
sangrando, Amelia se levantou do carrinho espatifado no 
chão e declarou que a sensação foi parecida com a de voar.

Mais velha, ela se tornou pilota e foi a primeira mulher a 
voar da costa do Pacífico até o Hawaii, depois de costa a 
costa dos Estados Unidos, e a primeira mulher a fazer um 
voo transatlântico. Mas isso não era o suficiente, ela queria 
conquistar o mundo. 

Em 1937, deu início a uma viagem épica – a volta no globo 
– e conseguiu. Amelia também foi a primeira mulher a re-
ceber a “The Distinguished Flying Cross”, condecoração por 
ter sido a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano 
Atlântico. Tais façanhas a credenciaram como pioneira na 
aviação norte-americana e lhe deram voz como defensora 
dos direitos da mulher. 

No ano de 1990, em Matinhos, Paraná, Bruna Schmitz nas-
ceu com uma vontade desesperadora... Desde muito criança 
queria sair de casa. “Sair para onde?”, perguntei durante a 
entrevista. “Eu era uma criança, não sabia de nada, não en-
tendia nada. Mas era uma vontade, precisava viajar.”

Semelhante a Amelia, Bruna foi em busca dos seus sonhos. 
Mas, ao em vez de um avião, usou uma prancha de surf. 
Uma criança extremamente hiperativa, praticou de tudo – 
piano, balé, pintura. Mas o surf foi a chave que destrancaria 
a porta para o mundo afora. 

Imagens dessa época mostram uma Bruna serelepe, surfan-
do com cabelos loiros queimados de sol, olhos azuis, bri-
lhando com a possibilidade de se aventurar e com uma con-
fiança raramente vista em uma criança tão nova. 

Com 13 anos, Bruna ganhou uma viagem para o Hawaii. 
Ela relembra a história aos risos, contando que não tinha a 
menor ideia de como se falava inglês. Chegou ao aeroporto 
de Oahu sem conhecer pessoa alguma, sem telefone, sem 
absolutamente nada. Desenrolou uma carona para o conhe-
cido North Shore e acabou esbarrando com as pessoas que, 
no fim, a hospedaram. Ia levada pelo vento, sem medo, sem 
muitos questionamentos. O fato de estar viajando a deixava 
feliz para encarar qualquer tipo de obstáculo.

No Brasil, Bruna já vinha quebrando barreiras desde cedo. 
Foi a menina mais jovem a ganhar um campeonato profis-
sional de surf. E aos 14 anos assinou um contrato com a 
renomeada marca Roxy, marca feminina da Quiksilver, seu 
patrocinador até hoje em dia. Com 16 anos já tinha dois 
títulos brasileiros sub-16, e com 18 anos entrou para o Cir-
cuito Profissional, onde passou dois anos. 

Nesse ponto de sua vida, Bruna estava no mundo do surf ha-
via dez anos. A paraense entendia que a competição não era 
o que a deixava feliz. Tinha feito o “tempo” dela nas baterias 
e o Tour não era o seu lugar – queria ser livre para explorar 
outros campos que a profissão de surfista poderia oferecer. 

Bruna decidiu traçar um caminho próprio fora das regras da 
WSL, sem datas para campeonatos e buzina para anunciar 
início e fim de bateria. Pegou suas malas, se mudou para a 
Califórnia e, mais uma vez, partiu às suas vontades.
 
Em um mundo onde passamos por muitas incertezas e mu-
danças, Bruna representa uma mulher rara, que seguiu um 
norte independentemente do desconhecido. Como a pilota 
Amelia Earhart, a necessidade de ir e explorar era sempre 
mais forte do que ficar paralisada pelo medo. 

E aqui te deixo em liberdade, Bruna, com suas sábias palavras: 
“Muitas vezes eu me questionava se estava no caminho certo ou 
tomando decisões corretas. Mas o medo acaba sendo um inimi-
go. Às vezes acho que é muito bom se liberar desse sentimento. 
Não tem nada como usar o medo como algo positivo, como 
uma forma de adrenalina, de sentir que você superou algo…”.

“O medO é um 
inimigO.  Às vezes,  é 
muitO bOm se liberar 
desse sentimentO. 
nãO tem nada cOmO 
usar O medO cOmO 
algO pOsitivO, 
sentir que vOcê 
superOu algO…”
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Já imaginou uma mulher que consegue fazer tudo ao mes-
mo tempo? Eu conheço duas. Uma real e outra do mundo 
fictício; uma heroína que se chama Mulher Elástica. O poder 
dela? Esticar todas as partes do seu corpo individualmente, 
com uma flexibilidade anormal. Esse superpoder não só a 
ajuda a salvar o mundo dos eternos riscos do mal, como 
também é muito útil no seu dia a dia, pois a Mulher Elástica 
também é mãe de três crianças completamente hiperativas. 
A do mundo real é a skatista Karen Jonz. 

A skatista paulista também é artista plástica, cartunista, can-
tora, pianista, guitarrista e designer. Mas tudo começou com o 
skate. Quando ela era criança, seus ídolos ilustrados andavam 
de skate – Bart Simpson, Menino Maluquinho, Punk, a Levada 
da Breca. Implorou aos seus pais para ganhar um skate de Natal, 
mas eles se recusaram. Karen então decidiu tomar as rédeas da 
situação. Foi para a cozinha, assou vários bolinhos e os vendeu 
na escola, até arrecadar dinheiro suficiente para comprar um 
skate. Dai para frente, queria realizar coisas novas.

Menina determinada, começou a sua carreira como skatis-
ta de vert e bowl, quando essencialmente não existiam mu-
lheres praticando o esporte. Sempre rodeada por homens, 
acabou aprendendo ao lado deles. Mas o que ela queria era 
usar o seu talento para abrir espaço para as mulheres dentro 
do esporte, pois ainda não havia competições para o gênero.

É preciso um exemplo para derrubar a barreira. “Se ela 
pode, eu também posso.” E Karen fez exatamente isso quan-

do foi a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha de 
ouro nos X Games da Califórnia e ao ser campeã mundial. 

“A partir disso, muita coisa mudou. Tipo... ‘Ah, olha só, 
temos meninas que são campeãs. Então vamos começar a 
incluí-las em ações legais, nos eventos”, ela lembra. “Mas 
precisou de uma porra de um título para as pessoas enxer-
garem isso, a importância da mulher na cena. Beleza, então 
vamos trazer outros títulos, já que é assim que funciona.” E 
foi exatamente o que Karen fez, de forma assertiva, com um 
toque de feminilidade e alta dose de estilo.

Tudo isso vem com um preço alto. Karen sempre foi muito 
competitiva, muito ela mesma. E isso no mundo do skate é 
doloroso em todos os sentidos. Os skatistas passam a maioria 
dos seus treinos e carreiras caindo no chão. O maior desafio 
é levantar e tentar de novo. Por isso que Karen hoje em dia 
se sobressai. Mas isso tudo foi colocado em questão quando 
uma linda surpresa veio para abalar o seu mundo: Sky Jonz, 
sua filha, nova integrante da família. Como que uma pessoa 
tão perfeccionista e autossuficiente iria conseguir ser mãe?

“A perfeição não é legal. Porque a gente é humana, e hu-
mano quer dizer ser falho e aprender com os erros. O que 
mais te ensina isso é a maternidade. Se já é difícil ser a pes-
soa perfeita, a mãe perfeita então…”

Sky foi o que a tornou uma mãe perfeita. Uma Mulher 
Elástica que consegue ter tempo para andar de skate, pintar, 
desenhar, criar tênis sneakers, gravar álbuns, fazer bolinhos 
(lembra deles?) sem glúten para sua filha. E isso merece 
muito respeito.
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Mas para seguir em frente é preciso remontar ao passa-
do. Foi uma criança que levou muito tempo para começar 
a falar, por isso sua mãe a colocou em aulas de ginástica. 
Através do seu corpo, conseguia se expressar de forma que 
as palavras não alcançam. Desenvolveu um lado hiperativo 
e audacioso e entrou em contato com o pano, em que não 
existem cordas de segurança. Os tecidos ficam presos em 
um teto alto para uso da força contra a gravidade, para subir 
e se enrolar dando cambalhotas, fazendo um balé no ar. É 
uma prática que serve como um grande exemplo da leveza e 
coragem que a mulher consegue mesclar em uma só ativida-
de. Medo também é um tema que causa grande curiosidade 
na Marcela: “Às vezes eu gosto de enfrentar o medo para 
entender qual é o tamanho da minha coragem”. Ver Marcela 
é não imaginar que há algumas horas estava saltando de um 
avião a 12.000 pés. 

Leveza é o que dá a força e a coragem para mulheres como 
Tiny e Marcela. “Todo mundo que está aqui à nossa volta 
um dia não estará mais. E aí, como é que você está aprovei-
tando o seu tempo?”

Georgia “Tiny” Broadwick foi a primeira pessoa a saltar 
de um avião em queda livre antes de abrir seu paraquedas. 
Mas foi no erro, era para ela ter morrido. 

Na época, o salto tinha a corda amarrada no avião para 
automaticamente abrir o paraquedas. Era o ano de 1914, 
Tiny fazia uma demonstração para os calouros do exérci-
to norte-americano e, no momento em que ela se jogou do 
avião, a linha do seu paraquedas se embolou na asa do mes-
mo, transformando o momento em tensão. Pânico não. Ao 
contrário. Em fração de segundos arrebentou a linha, ficou 
em queda livre e abriu o paraquedas, sendo a primeira pes-
soa a demonstrar que, por acaso, era possível. 

Marcela Stallone tem muito em comum com Georgia. 
Uma das atividades prediletas de Marcela é saltar de para-
quedas, e recentemente fez algo inédito no esporte, diga-se 
de passagem, com muita graça. 

Todo dia ela acordava e fazia a mesma rotina. O desper-
tador tocava, ela se arrumava, ia para o escritório, ligava o 
computador, olhava para os mesmos post-its grudados na 
parede e começava a trabalhar. O dia passava lá fora, e Mar-
cela encurralada na sua mesa ficava presa no tempo dentro 
das quatro paredes do trabalho. “Saía do trabalho à noite, 
não sabia o que tinha acontecido lá fora. E aquilo foi me 
dando uma sensação de aprisionamento que chegou num 
ponto em que eu não aguentava mais.”

Pediu demissão, vendeu o carro, comprou um paraque-
das e uma passagem de ida e decidiu “ir por aí, voar pelo 
mundo.”
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As super-heroínas normalmente usam uma capa ou algum 
tipo de disfarce. Nos contos, ser heroína não é uma tarefa 
fácil, é impossível estar salvando o mundo o tempo intei-
ro. Por isso a Mulher-Maravilha da vida real é uma mulher 
normal. Ela se veste igual a todas e passa pela vida cotidia-
na despercebida. Ninguém sabe que na verdade ela carre-
ga superpoderes, o escudo que a faz forte e invencível. A 
longboarder profissional Atalanta Batista, ao mesmo tempo 
incomparável, ganha traços de Mulher-Maravilha.

Atalanta é leve, sorridente, porta um bronzeado profundo 
típico de quem nasceu e cresceu nas praias de Pernambuco. 
Foi criada em Maracaípe, uma cidade pequena de ruas de 
barro, chão batido, como dizem por lá. Escutá-la contando 
sobre o seu dia a dia com um sotaque nordestino bem carre-
gado faz você se sentir dentro de uma música de Luiz Gon-
zaga, uma linda melodia de um cotidiano simples. Atalanta 
veio, como ela diz com sua voz suave, “de origens humildes”. 
Seu pai, Luiz Carlos Nascimento, fazia artesanatos de palha 
de coco e os vendia nas ruas para sustentar a família. Era 
um esforço em conjunto em que todos tinham que contri-
buir. Lá estava ela, uma mini Atalanta, cachos dourados do 
sol, nas fotos atrás do balcão de uma das primeiras lojas de 
artesanato do pai na praia. Óculos escuros, uma postura de 
confiança com não mais de 7 anos de idade, Atalanta já sabia 
o que era trabalhar para sobreviver.

O surf na vida dessa pernambucana só apareceu depois dos 
16 anos. Seu irmão Halley já era um ótimo surfista, conside-
rado na cena, e um dia mostrou vídeos no YouTube para sua 
irmã caçula de talentos como Kassia Meador e Joel Tudor, 
californianos ícones do surf clássico de longboard. Foi amor 
à primeira vista. Com os vídeos educadores, ela se jogou no 
mar e começou a treinar. Em sua primeira competição fora 
de casa, decidiu viajar para o Rio de Janeiro com somente 
dinheiro para a ida, confiante de que ganharia o prêmio e 
conseguiria assim voltar para casa. Atalanta foi derrotada na 
primeira bateria e acabou ficando presa na capital fluminen-
se, terra dos cariocas, longe da sua família e sem dinheiro 
até mesmo para se alimentar.

Sem drama, rapidamente ela se agilizou dando aulas de surf 
e assim conseguiu voltar para Maracaípe – e não se deixou 

abalar. Cheia de aprendizado, no ano seguinte ela voltou 
com confiança redobrada e, dessa vez, ganhou o campeona-
to. E o que se seguiu foi uma sequência de vitórias que colo-
ca essa mulher, surfista, mãe dedicada, com cinco títulos de 
campeã brasileira.

Ah, mas existe um pequeno detalhe que eu ainda não mencio-
nei. Atalanta foi mãe com 16 anos de gêmeos. Antes de qual-
quer surf, qualquer treino, qualquer pensamento sobre si mes-
ma, ela cuida de Davi e Dani, tendo o bem-estar deles como 
prioridade. Esta Mulher-Maravilha primeiro vive a identidade 
de mãe. Todos os dias Atalanta acorda, coloca sobre a mesa o 
café da manhã, ajuda seus filhos a se arrumarem e dá um beijo 
na testa de cada um antes de eles entrarem na van que os leva 
para a escola. Depois ela coloca a sua capa de superpoderes 
e vai para a batalha de conquistar títulos e patrocínios – algo 
que não vem fácil para uma mulher longboarder do Nordeste.

Ao perguntar se seu maior sonho era ganhar o título mun-
dial, ela simplesmente respondeu: “Meu maior sonho é ver 
meus filhos felizes”.

Várias perguntas vieram à minha mente, mas a maior de to-
das é: “Como é que a Atalanta consegue? Como consegue 
ser tudo isso ao mesmo tempo?”.

Mas não valeria fazer nenhuma das perguntas, porque para 
ela é tudo muito natural. Para mim, uma mulher normal, 
tudo lembrava algo sobrenatural, coisa que somente uma 
super-heroína com superpoderes seria capaz de realizar.

Ao perguntAr se 
seu mAior sonho 
erA gAnhAr o 
título mundiAl, 
elA simplesmente 
respondeu:  “meu 
mAior sonho é 
ver meus filhos 
felizes”
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Joana d’Arc é uma heroína francesa da primeira metade do 
século 14 reconhecida historicamente pelas suas conquistas 
durante a Guerra dos Cem Anos, entre a França e a Inglater-
ra [a Guerra dos Cem Anos foi uma série de conflitos travados 
de 1337 a 1453 pela Casa Plantageneta, governantes do Reino 
da Inglaterra, contra a Casa de Valois, governantes do Reino 
da França, sobre a sucessão do trono francês, em que ambos 
atraíram muitos aliados para a disputa de mais de cem anos]. 
Joana d’Arc tinha a confiança de que conseguiria expulsar 
os ingleses de suas terras, mas, por ser uma mulher, poucos 
respeitavam sua força. Então decidiu se vestir de homem e 
acabou se tornando chefe militar, liderando o exército fran-
cês até a vitória na clássica Batalha de Orléans. 

A wakeboarder Teca Lobato nunca precisou se vestir de 
homem. Mas conseguiu superar inúmeros obstáculos, tor-

nando-se uma referência, especialmente nas competições 
masculinas.
 
Mineira com nítido sotaque acentuado nos “is” – “queijín” –, 
descreve que vivia colada no seu irmão mais velho. Ele era um 
ótimo exemplo de liberdade e a incentivava a ousar. “Ele ia 
fazendo e eu fazendo atrás. Com certeza ele me deu autocon-
fiança para pular, tentar qualquer esporte, andar de skate.” E 
foi exatamente nesse esporte que Teca começou a crescer suas 
asas para voar longe e criar uma independência única. 

“Sempre tive essa necessidade de mostrar que eu daria conta de 
andar como os meninos.” Canalizou impulso no wake surf e se 
tornou imbatível. Sem categoria, competiu na categoria mascu-
lina e sagrou-se uma inédita campeã brasileira. “A gente é forte, 
mulher é forte. Era engraçado, porque os meninos ficavam ma-
lhando: ‘Vai perder para a Teca hoje?’. E eu morria de rir.”

Teca, igual Joana d’Arc, ganhou o seu espaço dentro de mun-
dos completamente masculinos e se tornou um ídolo para 
todas as mulheres do esporte.
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As montanhas abriram as portas para o mundo da escala-
da e do conhecimento – ela é geóloga. Como Mae Jemison, 
Glauce entende a importância de ser uma das poucas mu-
lheres negras que têm acesso a esportes de elite. “Eu peguei 
essa bronca de ser referência mesmo. Quando falo que vivo 
a escalada, é por conta disso. Eu sei a minha responsabilida-
de dentro desse esporte.”
 
Agradecida pela missão, Glauce dedica maior parte do seu 
tempo ao Centro de Escalada Urbana (CEU), localizado na 
Rocinha, um lugar onde meninos e meninas podem praticar 
o esporte e desenvolver várias qualidades que os ajudam a 
enfrentar o mundo real. E usa a escalada como uma metáfora 
para encarar a vida. “Enfrentar obstáculos é uma coisa que 
acontece para que os desafios se tornem ações normais. Faça 
com que os desafios não sejam problemas. Você vai passar.”

No dia 12 de setembro de 1992, Mae Carol Jemison, as-
tronauta da NASA, foi a primeira mulher afro-americana 
a ir para o espaço. Ela relembra que a primeira coisa que 
enxergou do espaço foi a sua cidade natal, Chicago. Quan-
do voltou, aposentou-se do programa espacial e começou 
a lecionar ciências e estudos ambientais, dedicada a lutar 
pelas crianças em difíceis condições de acesso à educação. 
A escaladora brasileira Glauce Ibraim fez coisa parecida, 
mas, ao invés de ir ao espaço, escalou as maiores monta-
nhas do mundo. 
 
Glauce cresceu dentro de uma comunidade no subúrbio do 
Rio de Janeiro. Rotina de violência, falta de saneamento e 
segurança, excesso de drogas. Mas lembra com leveza: “Sou 
a pessoa que sou hoje por resumo de onde vivi, nasci, por 
todos os lugares que passei. Não é uma coisa pesada para 
mim, porque me formou de fato”.

O diferencial para Glauce foram os seus pais, amantes da 
natureza, campistas, e foi acampada que Glauce aprendeu a 
amar as montanhas. 
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Todos já ouviram falar do Cisne Negro. A maioria acha que 
é sobre uma face sinistra das pessoas, que vive nas sombras. 
A história é famosa pelo balé O Lago dos Cisnes, em que a 
bailarina principal interpreta dois lados conflitantes de sua 
personalidade: em um deles, dança de branco, enquanto no 
outro, contrariando todos os costumes, dança de preto. Um 
é bom, outro, mau. 

Poucos sabem que existe nas ciências a Teoria do Cisne Ne-
gro. Antigamente, as pessoas costumavam acreditar que só 
existiam cisnes brancos -- quando o primeiro cisne negro 
foi documentado, em meados do século 18, tudo que sabia 
a respeito foi colocado em questão. A descoberta se tornou 
a metáfora utilizada para descrever fenômenos altamente 
improváveis, que quebram paradigmas e mudam aquilo em 
que as pessoas acreditam.

Leticia Bufoni é o cisne negro do skate.

Leticia decidiu que queria ser skatista aos 10 anos de idade. 
Nunca foi muito chegada a brincar de bonecas ou ficar den-
tro de casa. Cresceu em um bairro onde as crianças brin-
cavam na rua – todas eram meninos. “Eu sempre gostei de 
pipa, de carrinho, de bolinha de gude… Sempre gostei de 
‘esporte de menino’.” Assim que os garotos começaram a an-
dar de skate, ela se juntou a eles, se apaixonou imediatamen-
te e, por um dom natural, se tornou a melhor da turma. Mas 
uma garota andando de skate nunca foi algo convencional. 
Ao ser a única do bairro a fazer isso, quebrou a teoria de que 
era uma coisa só para meninos.

As pessoas a rejeitaram, vizinhos a xingaram. “Chamavam-
me de Maria-homem, Maria-João, lésbica, sapatão... E meu 
pai escutava com revolta. Começou a me proibir de andar de 
skate.” Teve início uma guerra entre pai e filha, que chegaria 
ao ponto de Leticia ter seu skate serrado em dois, bem na 
frente de seus olhos. “Ele pegou meu skate e cortou no meio. 
Falou: ‘Agora você nunca mais vai andar de skate’.”

Leticia se fortaleceu. No dia seguinte, foi para a rua, pegou 
um shape de um amigo, rodinhas de outro, montou um ska-
te novo e voltou a andar. Naquele dia, seu pai desistiu de 
convencê-la a parar. 

Hoje, Leticia é uma das mulheres mais premiadas no mundo 
do skate e dos esportes. Ganhou o mais prestigiado campeo-
nato – o Street League Skateboarding – em 2016. Foi nome-
ada pela revista Forbes entre as 25 mulheres mais poderosas 
do esporte mundial e entrou para o Guinness Book em 2017. 

O momento atual se reflete à juventude. O universo mascu-
lino é mais intenso. Suas mãos carregam na palma cortes e 
arranhões. Nas pernas, marcas de lesões antigas...

Mas uma coisa continuava a me intrigar – o quanto ela é 
incrivelmente feminina. Maquiagem a pino antes de sair de 
casa, calça legging delineando o corpo e unhas pintadas de 
cores brilhantes “a ajudam a se sentir mais livre”. Agora ela 
enfrenta outro tipo de crítica – é considerada muito femi-
nina para uma skatista profissional, mais uma vez demons-
trando seu lado cisne negro, sempre traçando seu próprio 
caminho.

Cisne Negro do lado bom da força. Leticia é única, forte, 
que nunca repetirá atitudes, que sempre vai fazer as coisas 
do seu jeito. HC

“Chamavam-me 
de maria-homem, 
maria-João,  lésbiCa, 
sapatão. . .  e  meu 
pai  esCutava Com 
revolta.  ele Começou 
a me proibir,  pegou 
meu skate e  serrou 
no meio.”

agradecimentos: Luiza Campos, Camila Salles, Guilherme Varella e Gabriela Lacerda  
do Canal OFF e a todas as atletas que participaram desta reportagem. 
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KEEP IT REAL
O skate na sua essência é marginal. É contracultura. É 
uma forma de mostrar que você é contra o sistema falido de 
regras. Já o skate atual é um esporte olímpico, preenchido 
de atletas de alto rendimento. Quando comecei a andar de 
skate, não foi para ser amigo de todo mundo da cena, do meu 
rolê, da periferia, do centro de São Paulo. Foi para sentir a 
liberdade do vento batendo no rosto, para ouvir o barulho das 
rodas deslizando no chão, para ter a liberdade de percorrer 
as artérias da cidade, conjunto de sensações que só o skate 
oferece. Tomar uma cerveja, fumar um cigarro pelas ruas da 
cidade numa terça-feira às 11h da manhã... sempre foi normal. 
Afinal, na veia, skatista é “tudo maloqueiro”. E hoje, vendo a 
quantidade de pessoas me questionando sobre colocar um 
skatista fumando na capa do livro Cold Annual Book 2018 
| Especial 5 anos, algumas ignorantes dizendo que “skate 
não é isso”, é nessa hora que eu me pergunto para qual 
caminho o skate está indo. A resposta que me vem à mente 
é instantânea: independentemente de para onde o skate 
esteja indo, o que vai prevalecer é a mensagem das ruas. E 
a minha missão é manter sempre a raiz, a essência das ruas.



p o r  c a s a m i# i p a i n t m y d a y

Fotografia de #casamiworks | Canon 35 mm analógica | Lombok, Indonésia 2007



www.rockymountain.com.br

SEUS MEDOS  
SÃO UM CAMINHO  
PARA A EVOLUÇÃO

Novo lançamento da Rocky  
Mountain Livros, A Força do Medo 
traz a investigação profunda e 
divertida do jornalista Jaimal Yogis, 
desafiando a si mesmo em situações 
assustadoras – de mergulhos com 
tubarões a encontros amorosos 
– para compreender os mecanismos
do medo e explorar sua face produtiva.
Neurociência, esportes extremos
e reflexões pessoais se encontram
para transformá-lo em aliado
do êxito.

JÁ NAS LIVRARIAS!




	01_Capa
	02_Anuncio
	03_Anuncio
	04_Anuncio
	05_Anuncio
	06_Anuncio
	07_Anuncio
	08_Anuncio
	09_Anuncio
	10_Pagina 10
	11_Pagina 10
	12_Editorial
	13_Anuncio
	14_Anuncio
	15_Anuncio
	16_Indice
	17_Anuncio
	18_Do Time
	19_Anuncio
	20_Expediente
	21_Anuncio
	22_Pagina 20
	23_Pagina 20
	24_10 Perguntas
	25_10 Perguntas
	26_10 Perguntas
	27_10 Perguntas
	28_10 Perguntas
	29_10 Perguntas
	30_Mata Barata
	31_Mata Barata
	32_Polaroids, Noseriding
	33_Polaroids, Noseriding
	34_Journal
	35_Journal
	36_Prancha Magica
	37_Prancha Magica
	38_Art Room
	39_Art Room
	40_Art Room
	41_Art Room
	42_Art Room
	43_Art Room
	44_Bau do Xanadu
	45_Bau do Xanadu
	46_Bau do Xanadu
	47_Bau do Xanadu
	48_Bau do Xanadu
	49_Bau do Xanadu
	50_Bau do Xanadu
	51_Bau do Xanadu
	52_Bau do Xanadu
	53_Bau do Xanadu
	54_Bau do Xanadu
	55_Bau do Xanadu
	56_Bau do Xanadu
	57_Bau do Xanadu
	58_Bau do Xanadu
	59_Bau do Xanadu
	60_De Volta ao Paraiso
	61_De Volta ao Paraiso
	62_De Volta ao Paraiso
	63_De Volta ao Paraiso
	64_De Volta ao Paraiso
	65_De Volta ao Paraiso
	66_De Volta ao Paraiso
	67_De Volta ao Paraiso
	68_De Volta ao Paraiso
	69_De Volta ao Paraiso
	70_De Volta ao Paraiso
	71_De Volta ao Paraiso
	72_Mulheres Hardcore
	73_Mulheres Hardcore
	74_Mulheres Hardcore
	75_Mulheres Hardcore
	76_Mulheres Hardcore
	77_Mulheres Hardcore
	78_Mulheres Hardcore
	79_Mulheres Hardcore
	80_Mulheres Hardcore
	81_Mulheres Hardcore
	82_Mulheres Hardcore
	83_Mulheres Hardcore
	84_Mulheres Hardcore
	85_Mulheres Hardcore
	86_Mulheres Hardcore
	87_Mulheres Hardcore
	88_Darkroom
	89_Darkroom
	90_I Paint My Day
	91_Anuncio
	92_Anuncio

