
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

 

As revistas de surfe brasileiras nos anos 1970: levantamento e observações1 

 
Rafael FORTES2 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 

 

 

Resumo 

 

O trabalho apresenta parte de um levantamento inédito sobre publicações de surfe 

brasileiras nas décadas finais do século XX. Para abordar os títulos lançados durante os 

anos 1970, o artigo se divide em três partes. A primeira tece breves considerações gerais 

sobre algumas características de tais publicações. A segunda discorre sobre Pop e sobre 

a circulação, no Brasil, de revistas editadas nos Estados Unidos. A terceira parte aborda 

Brasil Surf, apontada por diversas fontes como a principal publicação nacional voltada 

para o surfe nos anos 1970. 

 

Palavras-chave: história da comunicação; Brasil Surf; história da mídia esportiva. 

 

Introdução 

 

 Em termos científicos, pouco foi feito a respeito da história do surfe no Brasil. 

Quando se trata da mídia do surfe, o número de trabalhos é ainda mais restrito. Sem 

dúvida, iniciativas locais que investigassem veículos específicos poderiam contribuir para 

uma posterior visão de conjunto. Considerando que poucos títulos estão disponíveis na 

Biblioteca Nacional – e que, entre eles, há muitas falhas nas coleções –, a busca local em 

arquivos públicos e privados, bem como o acionamento de redes de contatos, poderia 

permitir chegar a essas fontes. 

 Este artigo integra um trabalho de levantamento sobre as revistas de surfe 

brasileiras publicadas no último quartel do século XX. A iniciativa se beneficia de novas 

fontes surgidas nos últimos anos, especialmente produções audiovisuais veiculadas em 

canais de televisão fechada. Desconheço a realização de levantamento exaustivo no Brasil 

a respeito das publicações voltadas para o surfe: quais, quantas, quando e onde foram 

produzidas. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Comunicação. Professor do Departamento de Ciências Sociais da Unirio e do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais, email: raffortes@hotmail.com. 

mailto:raffortes@hotmail.com
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Duas bases de dados foram consultadas para a elaboração do levantamento que 

deu origem a este texto. A mais completa que conheço é o site que divulga a coleção de 

Al Hunt, ex-dirigente de surfe profissional.3 Os títulos estão listados por país e é possível 

ver uma imagem das capas da maioria dos exemplares que integram a coleção. São 41 

países4 e, no caso brasileiro, identifiquei 109 títulos.5 A segunda lista usada como 

referência está na Enciclopédia do Surfe, de Matt Warshaw (2003). Um dos apêndices 

lista os títulos por país, totalizando 27. Para o Brasil, são 74 revistas (p. 754-5).  

Trabalhar com tais bases de dados traz alguns limites: 

→ Em ambos os casos, embora se tratem de listas de revistas, nem todos os itens 

podem ser classificados como tal: muitos são jornais e há boletins informativos.6 

→ Tive acesso apenas às capas, mas não a exemplares impressos ou 

digitais/escaneados da ampla maioria dos títulos. Portanto, não foi possível realizar 

mesmo o simples cotejamento com definições de Rabaça e Barbosa (1998) a categoria 

revista. Em muitos casos, a mera visualização da capa não permite diferenciar jornal de 

revista. E há títulos chamados journal ou magazine, cujo tipo não corresponde ao que 

seria a tradução destas palavras para o português. Portanto, é impossível, neste momento, 

estimar o número de revistas de surfe editadas no país. 

→ Em muitos casos, não é possível saber o local de publicação, pois as capas não 

trazem tal informação, nem há números diferentes com assuntos que se repitam e 

permitam sugerir/inferir o local de publicação.  

→ Considero provável a existência de revistas que tenham escapado às duas 

listas.7 

→ As capas de alguns títulos da coleção de Hunt, como Surf Cartoons, estavam 

indisponíveis.8 

→ Os critérios utilizados pelos autores não são explicitados.9 

                                                
3 O site é uma fonte inestimável de informação para os pesquisadores de revistas de surfe. A lista de títulos brasileiros 
está disponível em: <http://allsurfmagazines.com/magazines/brazil/>. Sobre Al Hunt, ver esta matéria: 
<http://waves.terra.com.br/surf/noticias/entrevistas/al-hunt-o-cacador-de-revistas>. Acesso em Acesso em 6 mai. 
2017. 
4 A lista segue os padrões usuais do surfe, no qual Havaí, Porto Rico e Ilhas Canárias, por exemplo, são países. 
5 Consulta em 6 mai. 2017. A lista tem 110 títulos, mas um deles (Expresso) está repetido. 
6 Utilizo as definições de revista e jornal elaboradas por Rabaça e Barbosa (1998, p. 516-7 e 345-6). 
7 Se tal afirmação for ampliada para impressos em geral, me parece muitíssimo provável. 
8 http://allsurfmagazines.com/magazines/brazil/surf-cartoons/ 
9 Por exemplo: incluíram tudo que encontraram? Sim? Não? Por quê? A partir de que critérios? Em tempo: não estou 
dizendo que os responsáveis pelas listas deveriam ter explicitado os critérios. 

http://allsurfmagazines.com/magazines/brazil/
http://waves.terra.com.br/surf/noticias/entrevistas/al-hunt-o-cacador-de-revistas
http://allsurfmagazines.com/magazines/brazil/surf-cartoons/
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→ Da mesma forma, os critérios para o estabelecimento de datas exatas ou 

aproximadas por Warshaw não são explicitados. No caso de Hunt, poucos títulos trazem 

informação sobre ano inicial e final de circulação.10  

No recorte temporal deste trabalho, pelo levantamento que fiz, houve um total de 

cinco títulos: Brasil Surf, Quebra-Mar, Realce, Surf Sul e Visual Esportivo. O artigo se 

divide em três partes. A primeira tece breves considerações gerais sobre as características 

das revistas. A segunda discorre sobre Pop e sobre a circulação, no Brasil, de revistas 

estadunidenses. A terceira parte aborda Brasil Surf, apontada por diversas fontes como a 

principal publicação voltada para o surfe nos anos 1970. No caso desta última, este artigo 

se beneficia de uma importante fonte produzida nos últimos anos: o documentário Brasil 

Surf Doc: a história da primeira revista brasileira de surfe, de 2015, dirigido por Olívio 

Petit, que apresenta uma série de depoimentos bastante ricos. As informações qualitativas 

e específicas sobre as revistas se beneficiam também de um conjunto de anotações e 

fontes de meu acervo pessoal. 

 

Observações gerais sobre características das revistas 

 

Em termos gerais, proponho agrupar as publicações em três categorias principais: 

 1) Revistas voltadas para o público jovem. O surfe (e, comumente, certas 

atividades esportivas ou próximas ao campo esportivo, como skate, voo livre e windsurfe) 

era um entre diversos assuntos cobertos com certa regularidade. O objetivo era abordar 

temas e/ou modismos que se considerava interessarem ao público juvenil – como foi o 

caso das modalidades mencionadas, mas também de atividades como patinação. Tais 

revistas não tinham, portanto, um tema específico. Exemplos são Pop (anos 1970) e Trip 

(anos 1980). Nas palavras de Brandão (2011): 

 

 O skate era um objeto a mais nessa cultura juvenil, ele aparecia 
na revista ao lado de motos, festas, garotos segurando pranchas de surf, 

casais se beijando... Ao se levar em conta a linha editorial da Pop, não 

estava formada uma segmentação no mercado que justificasse, de forma 

                                                
10 O ano final de circulação de um impresso muitas vezes é difícil de determinar, considerando que as interrupções às 
vezes são fortuitas e não são registradas. Em outras palavras: na grande maioria dos casos, o último número a circular 
é um exemplar comum, que não anuncia que será o derradeiro. Pelo contrário: frequentemente adianta itens da edição 
seguinte e propagandeia a venda de assinaturas – e o número seguinte não vem a ser realizado por diferentes motivos. 

Sendo assim, no caso da coleção de Hunt, parece-me que o que se tem é o ano do último exemplar do acervo: não 
necessariamente o último que existiu, mas sim a edição mais recente à qual o colecionador teve acesso. De qualquer 
forma, até onde sei, trata-se, de longe, da maior coleção de revistas e de periódicos de surfe existente no mundo. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

tão contundente quanto nos dias atuais, uma individualização 
mercadológica dessas práticas culturais (p. 87). 

 

 Embora se refiram ao skate, as afirmações do autor também pode ser relacionadas 

ao caso do surfe. Se, por um lado, percebeu-se que ambos os esportes interessavam à 

juventude, por outro, eram abordados pela publicação integrados numa plêiade de 

assuntos. 

 2) Revistas de esportes radicais. Em geral privilegiavam o surfe como esporte de 

maior destaque (dedicando-lhe mais espaço nas capas e mais páginas, por exemplo), mas 

se apresentavam como voltadas a várias modalidades, entre as quais comumente 

figuravam skate, voo livre, windsurfe e bodyboard. Tal foi o caso de Realce (virada dos 

70/80), Fluir em suas primeiras edições e Visual Esportivo (anos 1980) (FORTES, 2011). 

 3) Revistas de surfe. Revistas dedicadas prioritariamente ao surfe e/ou que se 

definiam como tais. A separação desta categoria em relação à anterior é complexa, ainda 

mais quando se observa a trajetória de publicações como Visual Esportivo. Outrossim, 

houve títulos – como Brasil Surf (anos 70) que desde o início se apresentaram como de 

surfe. Houve ainda aquelas que começaram abordando esportes radicais, mas ao longo do 

tempo foram abandonando as demais modalidades e focando exclusivamente no surfe, 

como Fluir. 

Assuntos como surfe, skate e música (sobretudo gêneros como rock e new wave) 

estiveram em revistas das três categorias. Além disso, houve revistas com mudanças em 

sua trajetória (como nos casos de Fluir e Trip), o que permite problematizar em que 

período(s) se enquadra numa ou noutra categoria. É o foco principal de cada publicação 

– como ela define a si mesma, e também como é, de fato, sua cobertura e as ênfases na 

distribuição dos temas pelas páginas, incluindo hierarquizações entre eles – que permite 

tal categorização. Seriam necessárias muito mais pesquisas para que se pudesse avançar 

neste aspecto – trata-se de um campo bastante incipiente, em que quase tudo está por 

fazer. Por exemplo, sem uma pesquisa aprofundada, é difícil saber até que ponto uma 

publicação como Visual Esportivo se enquadra na categoria dois ou três – e, ao longo de 

sua trajetória, se houve variações quanto a esta possível classificação. 

 

Revistas estrangeiras e Pop 
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Antes de tratar do período a partir de 1975, considero importante abordar 

brevemente a circulação de revistas estrangeiras em território nacional. Desde os anos 

1960, há indícios da circulação, no Brasil, de filmes e revistas de surfe produzidos no 

EUA.11 Trata-se de um tema a meu ver fascinante, sobre o qual há referências esparsas 

nas fontes e principalmente em entrevistas, e ainda não pesquisado.  

Brandão (2011) cita uma fonte segundo a qual Surfer circulava entre surfistas do 

Rio de Janeiro já nos anos 1960, tendo essa circulação sido um meio de introdução do 

skate no país (p. 81).12 Alves e Melo (2016) reproduzem depoimento de um surfista 

afirmando que lia Surfer e que assistira “ao filme Endless Summer, que havia sido exibido 

no Brasil no fim dos anos 1960, na embaixada dos Estados Unidos. O filme mudou a 

minha vida.” (p. 6, grifos meus). Importantes revistas sobre o esporte publicadas na 

Califórnia, Surfer e Surfing eram vendidas em algumas bancas e/ou recebidas por meio 

de assinatura em cidades como Rio de Janeiro e Fortaleza (FRANCO, 2013). O fenômeno 

se acentua nos anos 1970, quando tais publicações eram avidamente procuradas e lidas. 

Segundo Franco (2013), “com o decorrer da década de 1970, a facilidade de acesso à 

Surfer se insere no boom de consumo da classe média brasileira dessa época. 

Possivelmente, revistas como ela contribuíram (...) para os então adolescentes se 

apaixonarem pelo surfe” (p. 31). 

 Referindo-se à situação antes da criação de Brasil Surf, Fred D’Orey afirma: “Que 

revistas existiam naquela época? Surfer e Surfing, que chegavam, a cada dois ou três 

meses, em algumas bancas do Rio de Janeiro.”13 Situação semelhante ocorria em São 

Paulo, de acordo com Luís Guilherme Sala:  

A gente ficava indo em banca de jornal de aeroporto. Porque nem banca 

de revista normal existia para você comprar Surfer e Surfing. Era em 

dólar, era caro pra gente, na época, né? Os pais da gente não apoiavam. 
Falavam: “Pô, comprar revista de surfista? Compra livro, revista 

nacional. Você nem fala inglês direito, vai comprar revista de surfe pra 

quê?” “Não, pai, quero olhar as fotos, as manobras, aperfeiçoar”.14 
 

                                                
11 O próprio processo de disseminação do surfe no Brasil ainda não foi suficientemente pesquisado. De acordo com 

Laderman (2014), houve uma “globalização da cultura do surfe no pós-guerra”, situada no contexto da disseminação 
de práticas e valores associados aos EUA após 1945 (p. 41). Laderman argumenta que “as indústrias culturais dos EUA 
abraçarem o esporte” foi crucial para o “crescimento fenomenal” do surfe entre os anos 1950 e 1970 (p. 42). Além de 
disseminá-lo, tal processo fez com que ele fosse “naturalizado como, de alguma forma, americano” (p. 55). 
12 São necessárias investigações a respeito – desconheço a existência de qualquer estudo de recepção sobre mídia e 
surfe no Brasil, incluindo uma história da recepção das revistas de surfe no país – nacionais ou estrangeiras. A 
circulação das publicações estrangeiras de surfe em uma determinada cidade, região (dentro de um estado) ou estado 
parece-me um interessante tema de investigação de mestrado. 
13 No documentário Brasil Surf Doc. 
14 De acordo com um depoimento, as publicações californianas não apenas inspiraram a criação de Brasil Surf, mas 
eram utilizadas nesta: “Nós comprávamos a Surfer e a Surfing, recortávamos as matérias”. Cf. Brasil Surf Doc. 
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 Estes e outros entrevistados destacam a grandeza do intervalo de dois meses, 

tempo suficiente para “devorar linha por linha, parágrafo por parágrafo”. As publicações 

eram a principal forma de obter informação a respeito do que acontecia no exterior. Além 

da periodicidade bimestral, havia falhas na distribuição: “a chegada dessas revistas nas 

bancas de Ipanema não era necessariamente na mesma frequência com que elas eram 

editadas nos Estados Unidos”; “Às vezes (...) não mandavam uma edição. Aí ficava 

faltando na coleção aquela, porque não veio para o Brasil”. Cada número era aguardado 

com sofreguidão e “cada revista vendida chegava a ser lida por mais de dez pessoas”.15 

 O contato de jovens – nas primeiras décadas, o surfe era um fenômeno quase 

exclusivamente juvenil – brasileiros pranchas produzidos no exterior provinha, em grande 

parte, de relações  travadas com estrangeiros que, de passagem ou residindo no país, 

traziam pranchas, surfavam e as emprestavam ou regalavam aos locais (DIAS, 2008).16 

Além disso, chegavam do exterior pranchas trazidas por empregados – brasileiros e 

estrangeiros – de companhias aéreas. Tais contatos também traziam revistas. 

Ainda no âmbito dos antecedentes, de acordo com Borges (2003) e Brandão 

(2011), Pop, da Editora Abril, foi uma das primeiras iniciativas voltadas para o público 

juvenil. Ela tratava de esporte, lazer e diversão (surfe, skate, praia, viagem, férias), moda, 

comportamento, beleza (com fotos e pôsteres de artistas), música, entre outros assuntos 

considerados de interesse do público jovem. Segundo os autores, Pop não era uma revista 

de surfe ou de skate, mas foi a primeira a dedicar espaço significativo a estas práticas, 

contribuindo para disseminá-las entre setores da juventude, especialmente de classe 

média.17 

 

Brasil Surf 

 

 Em 1975, foi criada no Rio de Janeiro Brasil Surf. Flávio Dias, Alberto Pecegueiro 

e Carlos Magalhães foram responsáveis pela iniciativa.18 As marcas de pertencimento de 

classe social dos surfistas estão presentes: para a realização da ideia, foram fundamentais 

a atuação e o apoio de Juvêncio Dias – pai de Flávio, proprietário de uma agência de 

publicidade e de uma gráfica e sócio do Iate Clube do Rio de Janeiro. As reuniões 

                                                
15 Cf. Brasil Surf Doc. 
16 Embora Dias se refira especificamente ao Rio de Janeiro, fontes esparsas apontam a ocorrência de fenômenos 
semelhantes em outras cidades brasileiras, como Salvador e Fortaleza. 
17 Para mais informações sobre a publicação, ver Borges (2003) e Brandão (2011, p. 82-9). 
18 Segundo depoimentos no documentário Brasil Surf Doc, um outro grupo na cidade se reunia em torno da ideia de 
fazer uma revista de surfe. Contudo, a equipe que produziu Brasil Surf foi a pioneira a colocá-la em prática. 
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aconteciam na residência da família no bairro de Copacabana, e boa parte do processo 

artesanal de elaboração da boneca dependeu dos conhecimentos de Juvêncio.19 

 Segundo o jornalista Reinaldo Andraus, foram publicados 19 números entre o 

primeiro semestre de 1975 e o segundo de 1978.20 Em certo sentido, pode-se afirmar que 

Brasil Surf era também um esforço dos fundadores para estabelecer uma atividade 

profissional e, ao mesmo tempo, manter-se dentro do surfe – da mesma forma que outros 

criaram “pequenos empreendimentos (...) de fabricação e venda de pranchas” (DIAS, 

2008, p. 134).21 A revista serviu também para divulgar informação sobre o próprio surfe 

nacional. Conforme Fernando “Fedoca” Lima, fotógrafo da publicação: “A gente 

conhecia o nome dos surfistas todos, australianos, americanos, havaianos, mas não sabia 

o nome do surfista do Leblon ou de São Paulo”.22 

 Segundo Flávio Dias, o primeiro número saiu com 5 mil exemplares e esgotou-se; 

“o quinto número já saiu com 20.000 exemplares”.  Do ponto de vista econômico-

financeiro, três fatores favoreceram a publicação. Primeiro, a época de expansão do 

consumo, ainda não tão afetado pelo primeiro choque do petróleo (1973). Segundo, o 

crescimento de um mercado em torno do surfe. 

Terceiro, segundo o editor Alberto Pecegueiro, o fato de que “algumas empresas 

começaram a enxergar que essa relação com o surfe era um caminho de entrada para o 

mercado jovem. Era uma legitimação de posicionamento de produto (...)”. Tal foi o caso 

de fabricantes de refrigerantes (Antarctica, Brahma, Coca-Cola), empresas de 

comunicação (Rádio Cidade, TV Globo, Jornal do Brasil), curso de pré-vestibular (Vetor) 

e companhia aérea (Pan-Am). Além de recursos, o interesse de tais empresas ajudou a 

conferir legitimidade à modalidade. Referindo-se ao carro Passat Surf, lançado pela 

montadora Volkswagen nos anos 1970, Pecegueiro afirma: “Aquilo ali foi uma revelação 

divina, né? Estava ali legitimada toda a questão do surfe como uma atividade normal, 

honesta, nada de vagabundagem”.23 

Para tal mudança, foram cruciais as relações do setor de comunicação com o surfe, 

que extrapolaram a publicação de revistas. Empresas de comunicação fomentaram o 

esporte e lhe deram visibilidade por meio do patrocínio de atletas, promoção de eventos 

                                                
19 Cf. Brasil Surf Doc. 
20 Cf. <http://surfdragonblog.blogspot.com.br/2014/02/brasil-surf.html>. Acesso em 1 abr. 2017. 
21 Este argumento, bem como depoimentos sobre a relevância de Brasil Surf, também aparecem em 70 & Tal (série). 
Temporada 1, episódio 14: Mídias de surfe. MELLIN, Rafael (direção, concepção, roteiro). Exibido no Canal Off em 

1 jan. 2014. 
22 Cf. Brasil Surf Doc. 
23 Cf. Brasil Surf Doc. 

http://surfdragonblog.blogspot.com.br/2014/02/brasil-surf.html
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gratuita durante intervalos comerciais de programação televisiva,24 exibição de filmes de 

surfe na televisão (SOUZA, 2004, p. 54). Particularmente a Rede Globo atuou na 

promoção do esporte, através da exibição de filmes e reportagens (sobretudo no programa 

Esporte Espetacular), do patrocínio de atletas (como Rico de Souza), do destaque ao surfe 

e/ou a personagens surfistas em telenovelas e seriados (como Armação Ilimitada) e da 

publicação de anúncios na própria Brasil Surf (como para promover a estreia do Esporte 

Espetacular) (SOUZA, 2004, p. 54; Brasil Surf Doc).  

 A revista e o mercado do surfe retroalimentavam-se. Ela fazia parte do mercado, 

mas também o criava, contribuindo para aumentar o interesse pelo esporte e pelas marcas 

a ele vinculadas ou que a ele queriam se vincular. Além de anunciar na publicação, lojas 

e marcas investiram no esporte patrocinando equipes, atletas e campeonatos.25 

 No documentário, empresários ressaltam tanto o alto custo de colocar uma 

propaganda na revista quanto o inesperado retorno obtido em vendas: “fiz um anúncio, 

cara, o negócio foi tão forte. Vinha [gente] de tudo quanto é canto (...) comprar” (Tico); 

“nossa loja bombou também, de imediato (...) Chegava um saco do correio com cheques 

ao portador em nome da nossa firma, nós vendíamos para o Brasil inteiro. Era uma coisa 

de louco” (Wady Mansur).26  

 A diversificação dos anunciantes, porém, veio com o tempo. Segundo Flávio Dias, 

“a primeira revista só tinha anunciante carioca.27 (...) quando vi que o mercado de 

anunciantes do Rio de Janeiro era pequeno para o que eu queria para a Brasil Surf, eu fui 

obrigado a ir para São Paulo”28, onde estava boa parte dos fabricantes e comerciantes 

pranchas e roupas de surfe.29 

 A diversificação geográfica dos anunciantes seguiu paralelamente a uma 

estratégia de abordagem de empresários que desejavam associar suas marcas ao esporte, 

conforme exemplificam esta fala dos editores:  

 

Eu via um anúncio que o cara botava alguém com uma prancha, eu ia 
lá: ‘Vem cá, (...) você precisa do meu veículo’; Os caras diziam: ‘Olha, 

                                                
24 No documentário Brasil Surf Doc. 
25 Como o Waimea 5000, a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe entre o primeiro ano de realização deste 
(1976) e 1982 (exceto em 1979, quando não houve campeonato no país). Cf. <http://www.datasurfe.com.br/2009/03/as-
seis-edicoes-do-waimea-5000-1976.html>. Acesso em 1 abr. 2017. 
26 Cf. Brasil Surf Doc. 
27 Em geral, lojas e/ou marcas de surfwear: Tico, Mansurf, Homero, Twin, K&K, Magno. Cf. Brasil Surf Doc. 
28 Cf. Brasil Surf Doc. 
29 Em vários discursos nativos e/ou jornalísticos sobre o passado do surfe no Brasil, identifico referências recorrentes 

a um “tripé”: o Rio de Janeiro teria contribuído com a cultura; São Paulo, com a economia; e Santa Catarina, com 
aspectos organizativos (campeonatos, federações, árbitros). Tais representações – que incluem o silenciamento de 
outros estados da federação – são um dos assuntos ainda por investigar. 

http://www.datasurfe.com.br/2009/03/as-seis-edicoes-do-waimea-5000-1976.html
http://www.datasurfe.com.br/2009/03/as-seis-edicoes-do-waimea-5000-1976.html
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eu sei que essa revista não é um veículo de massa, talvez eu tenha outras 
alternativas pra colocar o meu anúncio. Mas isto aqui me dá uma 

conexão com este público que dificilmente outro veículo dá’. 

 

 Houve carta de leitor solicitando “distribuição no Espírito Santo”. Um membro 

do expediente da revista afirma: “cheguei a ver a Brasil Surf em Goiânia (...) vi um garoto 

com uma Brasil Surf lá, e eu fui falar com ele, porque ele estava vestido de surfista. Eu 

falei: ‘vem cá, você pega onda?’ E ele disse: ‘não’. Eu: ‘e isso aqui?’ Ele: ‘é que eu gosto 

muito!’”. Parte do sucesso da publicação, bem como de outras nas décadas seguintes, se 

deveu ao interesse de um público leitor muito além dos que efetivamente eram surfistas. 

Em maior ou menor escala, tal fenômeno ocorria com outros produtos ligados ao surfe: 

roupas (camisetas, bermudas, shorts, tops, sungas, biquínis, maiôs), calçados (sandálias 

de couro, chinelos de dedo, tênis),  acessórios (óculos de sol, mochilas, bonés, cangas, 

protetores solares). 

 Análises da Brasil Surf em termos de linguagem e conteúdo ainda estão por fazer. 

Brasil Surf publicava “resultados de campeonatos locais e estudantis, notícias de 

patrocinadores e visitas ilustres”.30 A revista dialogava com o contexto cultural da época: 

“Não tinha nenhuma pretensão política, mas tinha a ambição de revelar aspectos da nossa 

cultura. Então falava de moda, falava de música” – assuntos que interessavam aos 

surfistas e aos jovens em geral. Na visão de outro membro da equipe, “o surfista alienado 

foi fazer revista de surfe. Não se falava em política, não se falava em porra nenhuma, só 

se falava de surfe”.31 

 Afirma o surfista e empresário Ricardo Bocão, que colaborava com a revista: “A 

gente passou a ver os surfistas paulistas. Alguns a gente não conhecia. O olhar das praias 

de São Paulo, do Guarujá, de Ubatuba, e a gente começava a ter informações da cena de 

surfe paulista”.32 Esta fala reforça o argumento de que a publicação teve relevância em 

termos de possibilitar a circulação de informações, que antes dependiam de títulos e 

filmes oriundos do exterior, conforme discutido na seção anterior. 

 Os slides fotográficos usados pela revista eram revelados num laboratório em 

Nova York, processo que levava um mês e que contava com ajuda de  

 

aeromoças da Varig, que traziam os filmes para o Brasil, nós 

comprávamos os filmes delas, repassávamos os filmes para alguns 

fotógrafos da revista, os filmes vinham operados pelos fotógrafos, nós 

                                                
30 Cf. Brasil Surf Doc. 
31 Cf. Brasil Surf Doc. 
32 Cf. Brasil Surf Doc. 
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repassávamos para as aeromoças, que iam para Nova York, revelavam 
o filme lá e traziam as fotos de volta pra gente, com outro filme, que a 

gente passava (...).33 

 

 Segundo vários depoimentos no filme, ver fotos bonitas e bem realizadas, do 

ponto de vista técnico, contribuiu para a elevação da autoestima dos surfistas brasileiros, 

além de prover retorno comercial a patrocinadores, divulgar o esporte e auxiliar a criação 

de ídolos e de referências. As próprias redações das revistas cariocas (o mesmo se daria 

com Visual Esportivo, na década seguinte) funcionavam como locais de encontro dos 

surfistas, que para lá acorriam para ver se apareciam nas fotos, encontrar outros surfistas, 

buscar informações e conversar sobre o esporte. 

 De acordo com Alberto Pecegueiro, houve surfistas comparecendo à redação para 

pedir uma “carta de patrocínio”: “Nós começamos a ser os emissores do alvará de surfista 

profissional naquela época, por falta de outra alternativa”. Ou seja, solicitavam que ele 

atestasse por escrito quem era o surfista, que era reconhecido dentro do esporte etc., de 

maneira que o atleta levasse esse documento até as empresas para buscar patrocínio, 

mostrar que era sério etc. 

 Ao menos duas interpretações podem ser feitas a partir desta fala. Primeiro, a 

ainda incipiente consolidação do surfe como campo esportivo: não havia um conjunto de 

campeonatos que formasse um circuito e permitisse identificar claramente um campeão 

brasileiro e/ou quem eram os principais atletas do país – a competição e o estabelecimento 

dos melhores com base no mérito é um dos fundamentos do esporte. Segundo, o quase 

monopólio exercido pela revista em termos de mercado: com a pouca penetração e 

relevância de clubes, ligas e federações, a revista e seu editor viram autoridade em relação 

ao esporte. 

Segundo Bocão, “a revista estava, para o que ela era, consolidada. O campeonato 

de Saquarema estava no auge. O Festival Brasileiro de Ubatuba tinha voltado com força 

total, o filme Nas Ondas do Surf tinha sido lançado e o Waimea 5000, em 78, foi um 

absurdo”. Segundo um dos editores, “nós crescemos, crescemos (...), já tínhamos 

correspondentes quase no Brasil todo, (...) na Califórnia”.34 Brasil Surf gerou produtos 

como Brasil Skate, calendários e pôsteres. 

Em 1979, “viria um segundo [choque do petróleo], com consequências difíceis 

para o Brasil, ainda muito dependente das importações petrolíferas. Um desastre” (REIS, 

                                                
33 Cf. Brasil Surf Doc. 
34 Cf. Brasil Surf Doc. 
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2002, p. 62). O documentário aponta o encolhimento do mercado de surfe no Rio de 

Janeiro e em São Paulo e o expressivo aumento dos custos de insumos (como papel e 

fotolito) como razões para a extinção da publicação.35 “Em 1979, após 4 anos de vida, a 

Brasil Surf acabou.” O total de páginas teria somado “mais de mil páginas”.36 Após um 

boom por volta de 1977, houve um refluxo do surfe nos anos iniciais da década de 1980. 

Por exemplo, o país ficou sem receber o Circuito Mundial entre 1983 e 1985. 

 

Considerações finais 

 

 O senso comum do surfe reiteradamente aponta Brasil Surf como o primeiro título 

especializado. Ainda na segunda metade dos anos 1970, surgiram duas outras 

publicações: Quebra-Mar (1978) e Surf Sul (1978). Segundo uma fonte,  

 
Em Santos, litoral de São Paulo, surgiu em 1978 a revista Quebra-Mar, 

liderada pela mesma dupla Paulo Zanetti e Paulinho “Carioca” Moraes 

que produzia o Festival Quebra-Mar Inverno – um campeonato nacional 

aberto de surf. Paulistas que eventualmente apareciam na Brasil surf, 
como Picuruta Salazar e Cisco Araña, brilhavam na revista santista. (...) 

Em comum com a revista carioca, havia dois anunciantes: Homero 

Surfboards e a loja Mansurf, dos pioneiros do esporte e do surfwear 
brasileiros, meio santistas meio cariocas, Fuad e Wadih Mansur.37 

 

 Esta citação é uma das escassas informações disponíveis a respeito de Quebra-

Mar – trata-se de mais um objeto por investigar.  

Ainda de acordo com a fonte, 

 

No mesmo ano, em Santa Catarina, chegou às bancas a raríssima revista 
Surf sul. Na capa da primeira edição, Xandi Fontes, que viria a se tornar 

juiz da Association of Surfing Professionals e dirigente de surf – além 

de político em Santa Catarina. Outros nomes como Lima, Bichinho, 

Sergio Filomeno, Zeno e Nando Bianchini apareciam curtindo as ainda 
pouco conhecidas ondas perfeitas de Joaquina, Mole, Imbituba e outros 

picos catarinenses.38 

 

                                                
35 Filmes fotográficos, fotolitos, pranchas de surfe e outros produtos dependiam pesadamente de derivados 

de petróleo – assim como os custos relativos ao transporte/distribuição de todos eles (incluindo as próprias 

revistas). 
36 Cf. Brasil Surf Doc. 
37 AUBERT, André Caramuru. Luz do mar. Trip, n. 208, 15 mar. 2012. Disponível em: 

<http://revistatrip.uol.com.br/trip/luz-do-mar>. Acesso em 17 jun. 2017. 
38 AUBERT, André Caramuru. Luz do mar. Trip, n. 208, 15 mar. 2012. Disponível em: 
<http://revistatrip.uol.com.br/trip/luz-do-mar>. Acesso em 17 jun. 2017. 

http://revistatrip.uol.com.br/trip/luz-do-mar
http://revistatrip.uol.com.br/trip/luz-do-mar
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 Também no caso de Surf Sul, até onde sei, está tudo por fazer em termos de 

pesquisa científica. Uma notícia a respeito da abertura de inscrição de equipes para 

participar do Circuito Catarinense de surfe de 1980 informava que as mesmas poderiam 

ser feitas nas prefeituras de quatro municípios “ou na revista Surf Sul, em 

Florianópolis”.39 

 Numa entrevista realizada em 1989, o surfista e empresário Ricardo Bocão, então 

com 31 anos, discorreu sobre sua entrada na mídia do surfe, no fim da década anterior: 

 

 - Como você passou de surfista a dono de revista e empresário de 

programa de TV? 

 - (...) Voltei da África do Sul em 79 e fui chamado por Antônio 
Ricardo (que é meu sócio até hoje) para sentar com Carlos Lorch e eles 

me convidaram para começar a transar uma revista de surf. Na época 

eu comentei que o ano de 79 era negro porque o campeonato Waimea 
5000 tinha terminado, a revista Brasil Surf tinha acabado e o surf estava 

em baixa. Sugeri que o veículo fosse mais abrangente e com a ajuda de 

Rubens de Mendes chegamos à conclusão da linha editorial da revista 

Realce: surf, windsurfe, voo livre, skate, música, coluna social e moda. 
Essa linha foi a pioneira na época, o primeiro veículo a idealizar a 

mesclagem desses esportes foi a Realce. Carlos Lorch saiu e 

continuamos eu e Antônio Ricardo com a revista, inclusive com 
Rogério Ehrlich [o entrevistador] escrevendo a coluna social. A revista 

durou até 81 quando Antônio Ricardo teve a ideia de colocar um 

programa falando de surf, windsurfe, voo livre e skate na televisão. 40 
  

 Os programas televisivos se desdobraram até a atualidade: Bocão e Ricardo são 

proprietários do Woohoo, canal de esportes veiculado em televisão por assinatura. 

Embora de vida curta, Realce foi uma das publicações a compor o rol das iniciadas nos 

anos 1970. Optei por não abordar Visual Esportivo neste trabalho, tanto por estar mais 

relacionada à década seguinte quanto pela limitação de espaço. De todo modo, também 

sobre ela inexistem pesquisas. 

 Por fim, o trecho citado tanto reforça quanto permite problematizar uma noção 

bastante presente no senso comum do surfe: a de que houve um ascenso da modalidade 

em meados dos anos 1970, seguido por uma queda no fim da década, e um ressurgimento 

a partir, mais ou menos, de 1983. Por um lado, o trecho apresenta argumentos que 

sustentam a tese do descenso no período indicado. Por outro, cabe pensar também que, 

mesmo durante a época ruim, iniciativas foram tomadas, inclusive do ponto de vista 

midiático, como as publicações Realce e Visual Esportivo e o programa televisivo Realce. 

                                                
39Jornal do Brasil, Caderno B, 23 jan. 1980, p. 12.  

40 EHRLICH, Rogério. Os Realces do Surf de Ricardo Bocão. Tribuna da Imprensa, 28-29 jun. 1986, p. 6. 
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