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Resumo  
 
    O presente relatório dá embasamento ao documentário A cultura do bate-
volta no surf  produto audiovisual que acompanhou a rotina de surfistas que 
moram na capital de São Paulo e tem como hobbie o surf. Nesse filme foi 
mostrado quais são as dificuldades para que esse esporte seja práticado 
mesmo não morando perto de uma praia, colocando em pauta a descontrução 
de que é algo muito difícil de ser feito, tanto financeiramente quanto a 
disposição que precisa ter, mostrando que o prós ultrapassam todos os 
contras. Utilizando o formato de um documentário participativo, passei minha 
visão e experiência incentivando os telespectadores a aderirem esse estilo de 
vida, expondo quanto gastam para que esse costume seja realizado, imagens 
do nascer do sol e a satisfação de quem o realiza. 
 
Palavras-chave: Surfistas, Praias, Bate-volta, jornalismo, documentário-
parcipativo 
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Abstract 
 
    The present report is the basis for the documentary The culture of the 
beating-back in Surf Audiovisual product that accompanies a routine of surfers 
who live in the capital of São Paulo and have surfing as a hobby. In this film it 
was defined what are the difficulties for this sport to be practiced even if it does 
not live near a beach, putting in pause the deconstruction that it is something 
very difficult to be done, both financially and the disposition it needs to have, 
showing that the good things surpass all cons. Using the format of a 
participatory documentary, I spent my vision and experience encouraging 
viewers to adhere this lifestyle, exposing spending for this costume to be made, 
images are born from the sun and the satisfaction of those who make it. 
 
Keywords: Surfers, Beaches, Bumpback, journalism, documentary-parcipative. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

    Este relatório da base a um documentário sobre o cotidiano de surfistas que 

moram na capital paulista. 

     O Brasil é muito conhecido por suas praias paradisíacas, e os brasileiros 

não deixam de aproveitar isso. Segundo pesquisas do site Expedia 77% dos 

brasileiros entrevistados admitiram que, em suas vidas, é essencial ir à praia, 

esse é o maior índice mundial e consequentemente o país que possui o maior 

número de pessoas apaixonados pelo seu próprio litoral. Tendo em vista essa 

paixão o desenvolvimento do surf no Brasil foi muito significante. 

     O surf no Brasil chegou por volta de 1934, no Litoral Paulista, na praia de 

Santos e foi reconhecido profissionalmente a partir da década de 70. A história 

dos brasileiros no surf não foi muito relevante até 2014, porém em categorias 

alternativas, ganharam diversos campeonatos, como o longBoard (Pranchas de 

9 a 12 pés de cumprimento), o stand Up Paddle (Mais de 12 pés utilizando um 

remo na locomoção) e na elite do surf mundial, segundo a revista Época, nossa 

melhor classificação foi com o carioca Victor Ribas que ficou em terceiro do 

mundo em 1999.  

Brazillian storm, a tempestade brasileira, assim foi apelidado a nova geração 

promissora de surfistas que, conta com nomes como: Gabriel Medina, Filipe 

Toledo, Ítalo Ferreira e Adriano de Souza. Com a chegada dessa geração, o 

cenário do surf brasileiro e mundial teve uma crescente enorme. Segundo a 

revista Época, publicada no em dezembro de 2014, isso se deu por alguns 

fatores que fizeram cada vez mais pessoas se interessarem, campeonatos 

transmitidos por canais populares, patrocinadores investindo no esporte e 

maior competitividade nos eventos. Para os brasileiros o que acarretou o maior 

interesse foi que em 2014, tivemos o nosso primeiro campeão mundial, Gabriel 

Medina, que, após sua primeira conquista, seus pontos de engajamento no 

Instagram cresceram mais de 20 em menos de 6 meses, os pontos de 

engajamento do Instagram vão de 0 a 100. Esse feito não abriu a porta apenas 

para outros brasileiros chegarem a esse marco, mas também a porta da 

popularidade do Surf no Brasil. 

    Segundo Romeu Andreatta, o presidente da Associação Brasileira da 

Indústria e dos Esportes com Prancha em uma declaração para a revista 

almasurf, após o bicampeonato mundial de Gabriel Medina em 2018, a capital 

de São Paulo se tornou a cidade que não tem praia com mais surfistas do 

mundo, contabilizando cerca de 150 000 praticantes do surf. Esses dados 

desconstroem a fama de que surfistas vivem apenas para a onda perfeita. A 

busca da onda perfeita é bem famosa pelos surfistas, e nunca foi encontrada, 

mas para paulistas que moram na capital, essa busca vira apenas, procurar 
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uma onda, pessoas que durante a semana assumem responsabilidades de 

engenheiro, economistas, advogados e nos finais de semana e feriados as de 

surfista querendo aproveitar qualquer onda descontruindo a idealização feita 

por essa tribo. 

 

    A pergunta problema é: Como, por meio de um documentário, mostrar a 

rotina de pessoas que praticam o surf e moram na capital paulista? 

    Com a realização desse documentário quis mostrar a rotina de pessoas que 

tem esse costume desconhecido, mesmo o Brasil tendo, o maior índice de 

pessoas apaixonadas por seu litoral do mundo. Uma prática que, para ser 

realizada, são necessários alguns sacrifícios, perrengues, mas que apesar 

disso tudo, a vista, a calma e a paz que essa prática proporciona é 

imensurável. Mostrar que existem diversas praias chamadas de “secret points” 

que vale a pena conhecer e se encantar com a paisagem. 

    O surf é um esporte que ainda não é de conhecimento geral, mostrando o 

lado bom com experiências e exemplos reais, meu objetivo é mostrar a 

relevância, beleza e diversão que essa prática pode trazer para quem o faz.  

    O tema foi escolhido por estar muito em minha realidade e eu ver que esse 

assunto não é muito abordado. A realidade, as dificuldades, os privilégios da 

pratica do surf, a felicidade e o encantamento com a natureza que poucas 

pessoas têm o conhecimento mesmo sendo acessível a todos. 

     Escolhi Documentário para retratar meu tema, pois segundo o site 

Escrevendo Futuro, Programa apoiado pelo Itaú e tendo sua coordenação 

técnica pela Cenpec em parceria com o ministério da educação, o 

documentário é uma forma de mostrar a realidade com mais dinamismo, e me 

dando a direção de um documentário participativo por ser uma forma que 

consigo mostrar mais a realidade com minha experiência segundo Bill Nichols.  

     Ele explica que o vídeo documentário é uma representação da realidade 
que nunca reparamos antes e no meu tema isso é muito presente. 

 [...] ele não é uma reprodução da realidade, é uma 
representação do mundo em que vivemos. Representa uma 
determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez 
nunca tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do 
mundo nela representados nos sejam familiares. (NICHOLS, 

BILL, 2010, p. 47) 

 

     O vídeo documentário Participativo é caracterizado por o documentarista 

fazer parte da rotina e estar integrado no meio do assunto abordado, ainda 

segundo Bill Nichols, Estar em contato com o tema, indo a campo, da uma 
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experiência de observação, imersão e contato direto com o experimento 

causando assim uma comoção maior para que o assista.  

    O projeto foi feito com base em minha experiência e de pessoas que têm a 

mesma rotina de morar na capital e mesmo assim surfar. Mostrei com imagens 

de “bate-voltas”, entrevistas com pessoas que estão na capital e vão surfar e 

pessoas que gostam de surf, mas não tem essa prática a muito tempo. O 

documentário participativo me dá uma abertura grande para entrevistas, 

mostrar minhas experiências e sensações para que o telespectador consiga 

sentir e possivelmente se interessar por esse costume, visando que o público 

são pessoas residentes da capital de São Paulo que gostem de praia e 

eventualmente se interesse pelo esporte. 

    A forma que retratei essa realidade, estratégia de filmagens e ideias de 

produção foi inspirado em canais como o OFF que, tem como tema principal, 

esportes radicais e o canal do Youtube “Serie ao Fundo”, que tem uma forte 

influência no mundo do Surf. O canal OFF, na maioria de seus documentários, 

mostra os esportes radicais como o Surf e skate com entrevistas e imagens 

paradisíacas. Já o canal do Youtube faz documentários participativos, com o 

entrevistado na realidade do que quer mostrar parar os telespectadores. 

    Provar com depoimentos reais de pessoas envolvidas no assunto, relatando 

que abdicar costumes antigos e mudar a forma de aproveitar a vida e se divertir 

são gratificantes tanto para a mente quanto para o corpo, além de enxergar a 

natureza com outros olhos, prezando pelo cuidado com o meio ambiente e 

valorizando momentos e imagens que o mesmo pode fornecer. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.   Surf no Brasil 

    O surf é um esporte que é antigo mais não é muito explorado ou até mesmo 

levado a sério. Analisando o site oficial do circuito mundial, o primeiro 

campeonato foi em 1964, depois de 50 anos que o Brasil foi conhecer seu 

primeiro representante a ser o melhor do mundo. Apenas em 2014, Gabriel 

Medina conseguiu o feito histórico de dar o primeiro passo, após sua vitória em 

6 anos ganhamos mais quatro vezes, uma com o Adriano de Souza (2015), 

outra mais uma vez com Gabriel Medina (2018) ambos paulistas e em 2019 o 

campeão foi Ítalo Ferreira, do Rio Grande do Norte. Até então nossa melhor 

campanha foi do carioca Vitor Ribas que ficou em terceiro lugar no ano de 1999 

e o campeonato era dominado, principalmente, por um nome: Kelly Slater, 11 

vezes campeão mundial. 

 
O bate-volta, antigamente, não era algo tão viável como hoje em dia, o 
colunista do site Waves, Kemel Addas, conta: 

 
 “Quando comecei a surfar, no inicio de 1976, nos fins de 

semana no Guarujá, escutava surfistas acima de 18 anos 
comentando que haviam surfado altas ondas algum dia da 
semana, às vezes um dia pela manhã, outras no fim de tarde, 
Cada vez que escutava aquilo enlouquecia, pensava ‘Puts, 
cara, isso é impossível para mim. ” 

 

    Porém com o tempo e tecnologia isso está se tornando cada vez mais 

comum, ele ainda acrescenta “Nos dias de hoje, existem grupos de mídia 

sociais só para organizar o bate-volta. A galera fica se falando da hora em 

que acorda até a hora de dormir, em um desespero para ir logo para água”. 

E ainda explicou sobre a falta que o surf faz na semana “Ficávamos 

devorando as revistas de surfe nacional e importadas, e aquilo só 

aumentava nossa vontade de estar na água, e sempre vinha a pergunta: 

‘como está o mar hoje?’ “ 

    Fazer o bate-volta com frequência muda o estilo de vida e a relação que 

tem com a natureza, Kemel não esconde que sua relação com a natureza, à 

paz espiritual e a leveza que se tem com essa prática acaba deixando mais 

leve, mais tranquilo e positivo em todos os aspectos de sua vida.  
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2.1.2.   Surf em São Paulo 
 

     

    Na teoria, o Estado de São Paulo não teria uma grande representatividade no 

chamado “Brazillian strorm” “Tempestade brasileira”. James B, colunista da 

revista “Hardcore” conta que esse termo começou em 2015, não só por ter 

conquistado o primeiro mundial, mas também porque nesse ano uma onda de 

brasileiros invadiu os rankings conquistando diversos campeonatos. No ano de 

2018 os Brasileiros dominaram de forma majoritária, Gabriel Medina 

conquistando o mundial, Jessé Mendes conquistando a tríplice coroa que é o 

campeonato mais cobiçado pelos havaianos e ainda na briga pelo título 

mundial estava sendo disputado por dois Brasileiros: Gabriel Medina e Filipe 

Toledo. 

    Na lista do CT, a primeira divisão do surf mundial de 26 surfistas presentes, 

10 eram brasileiros, mostrando uma alta representatividade do Brasil, porém 

James aponta ainda mais afundo que de 10 surfistas representando a nação 

verde e amarela, 7 deles eram paulistas, mostrando que apesar de não ter um 

litoral extenso ou com tantas ondas com potencial, ainda sim tem uma enorme 

importância no cenário do surf mundial. 

    Segundo a revista Veja publicada no dia 11 de janeiro de 2019, 150 mil 

sufistas moram hoje, na capital paulista, e não são todos que possuem uma 

casa no litoral, ou até mesmo tempo para passar longos períodos na praia.  

     A praia para os paulistas que residem na metrópole fica longe, 

aproximadamente 72 km e algumas vezes inviáveis de ir. Algumas medidas, 

com ajuda da tecnologia e mentes brilhantes, ainda segundo a Veja, foram 

tomadas para que, quem já pratica ou quem quer começar a não perca o físico, 

o equilíbrio e a vontade de viver o surf.  

    O site “gympass”, especializado em academias de todo gênero, indica 

diversas opções de academias voltadas para o surf, tendo aulas de 

treinamento funcional para o esporte ou ate mesmo simulações com pranchas 

em piscinas, que é o caso da “surfa-sampa”. É uma academia especializada 

em aulas de surf na capital de São Paulo com aulas dentro de piscinas, mas 

também levando seus alunos em finais de semana programados para aulas na 

água salgada além de disponibilizar um livro online com dicas sobre o esporte 

para dar uma facilitada para os iniciantes. 
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2.1.3. Relação do Surf com as redes socias e os Bate-Voltas 

   

   Em algumas ocasiões, surfar em lugares artificias ou fazer treinos físicos para 

esse esporte não são suficientes para suprir a necessidade, e quem admite 

isso é Douglas Pires Surfista há Anos e criador da SurfVan, que juntou a 

vontade de surfar, com o empreendedorismo e a tecnologia. 

    A “SurfVan” que está há 18 anos, segundo eles mesmo, fazendo viagens 

pelo litoral paulista, com uma media de 12 viagens mensais com no mínimo 14 

surfistas por viagem. Ainda acrescentam que dentro do pacote inclui fotos e 

vídeos dentro e fora da água que os surfistas têm acesso após a sessão. 

    Em uma entrevista cedida pelo Fundador desse projeto para o site “surfista 

Paulistano”, ele diz que a Surfvan só consegue ser realizado com sucesso 

graças às redes socias e as tecnologias, as redes para fazer a relação com os 

surfistas e fechar o pacote da viagem e a tecnologia para saber exatamente 

onde estará rolando boas ondas conforme a previsão em sites. 

    Ele ainda conta que consegue viver apenas da “surfvan”, acrescenta que 

tem patrocínio de marcas líderes em vendas no ramo do Surf além de inúmeros 

surfistas se interessarem por esse serviço, mostrando assim que a demanda é 

grande e que morar em uma cidade que não tem praia, não impede a prática 

do esporte. 

 

2.2. Documentário 

 

O filme-documentário não é igual um filme de ficção, aponta Bill Nichols em 

seu livro “Introdução ao documentário”, publicado no ano de 2001, o 

documentário é a representatividade da realidade em que vivemos em uma 

determinada visão do mundo para quem o faz mostrando um lado que 

usualmente não é colocado, mesmo que tenha elementos familiares em 

nosso dia a dia. 

    Para Nichols um documentário pode ser feito de várias formas o mesmo 

tema, deixando em evidências diferentes pontos de vista, e nunca se 

esquecendo de que: Não existe um errado e outro certo, apenas formas 

distintas de serem abordados. 
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2.3. Documentário Participativo 

 

   Na arte do Vídeo-documentário existem seis formas de ser abordado 

levando em consideração as afirmações de Bill Nichols ainda no livro 

“Introdução ao Documentário”, mas não são formas que não se misturam, 

ao contrário, elas se misturam e é bom que aconteça. 

   O modo Participativo, ainda segundo ele, é a forma em que o cineasta vai 

para campo, participa da vida e vive a rotina do meio que quer representar 

usando o método e instrumentos da antropologia. Dando uma sensação de 

maior engajamento e vivencia quando se tem o contato com o 

documentário. Uma característica forte que Nichols observa é a que o 

documentário participativo é colocar o telespectador exatamente dentro do 

local e realidade mostrada, sendo a forma mais pura de demonstrar a 

verdade. 

    Para ele, a melhor forma de você conseguir passar para o telespectador 

a forma mais pura de como determinada realidade é, você precisa se 

inserir na realidade de seu entrevistado e passar por essas experiências 

para apenas dessa forma transparecer pontos que quem está de fora, 

usualmente, não consegue perceber ou até mesmo saber. 

 

2.4. Documentário de Surf 

 

Quando o assunto é surf, os documentários são muito presentes, 

proporcionando imagens bonitas e impressionantes e um lifestyle 

diferenciado. O site “Total surf Camp” afirma que os documentários são 

mais presentes do que filmes de ficção, mesmo dobrando a quantidade de 

filmes produzidos sobre o esporte, os documentários ainda são mais 

numerosos. A tecnologia faz com que filmagens sejam mais profissionais, 

de mais qualidade mesmo dentro d’água, e ainda acrescentam que alguns 

conseguem conter até filmagens 3D. 
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    O site fornece uma lista dos 20 melhores documentários de surf já feitos 

e todos possuem e acompanham um surfista já conhecido mostrando sua 

historia ou a grande busca pela tão procurada onda perfeita. 

 

    Alguns bons exemplos desses documentários listados são: “O caçador 

de ondas gigantes”, documentário espanhol, produzido em 2017 que 

aborda um assunto muito famoso no mundo do Surf, as famosas ondas 

gigantes. Outro grande exemplo foi produzido pelo cineasta brasileiro 

Arthur Fontes fez, em 2002, com a ajuda de surfistas profissionais do Brasil 

como Carlos Burle, Danilo Grilo e entre outros grandes nomes do Surf 

nacional em um documentário chamado “Surf Adventures 1 – O filme” 

filmando surfistas pegando as melhores ondas do mundo, em localizações 

como Havaí, Indonésia e a Austrália. 

 

    Outras plataformas como o Youtube fornecem documentários de surf 

com uma abordagem diferente, sendo ela participativa, que é o caso do 

canal “Série ao fundo” de Renan Rocha, ex-surfista profissional e atua 

como narrador do circuito mundial de surf e Edson Leite, ou como é 

conhecido, “Edinho” ex-surfista e atua como comentarista do campeonato 

transmitido pela ESPN, fazem documentários de 30 minutos em seu canal 

mostrando lugares do Brasil com boas ondas e referência para os surfistas 

brasileiros. 

 

    O canal deles conta com uma média de 83 mil inscritos e 11 milhões de 

visualizações, estrearam o canal no dia 8 de março de 2016. 

 

2.5. Cobertura de esportes radicais  

 

Quando o assunto é esportes radicais, a adrenalina tem que estar no 

sangue e se aventurar nesses esportes, Clayton Conservani, Jornalista da 

Rede Globo demonstra isso nas diversas matérias feitas, desde escalar o 

Everest até entrar em uma cratera de um vulcão.  
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    Com depoimentos dele, é possível perceber que esse fascínio pela 

aventura veio desde a infância e que quando você faz uma cobertura de 

esportes radicais, é necessário passar pela experiência para passar não só 

as imagens, mas as sensações que aquele momento acaba trazendo e 

proporcionando para quem o vive. 

    Em uma entrevista para a própria Globo, Ele comenta “melhor do que 

audiência é poder inspirar as pessoas a praticarem exercícios e terem, 

principalmente, uma vida mais saudável” demonstrando que repórteres na 

área de esportes radicais pensam em seu público de uma forma que os 

influenciem. 
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3. DESENVOLVIMENTO DA PEÇA 

 

3.1. Definição do tema 

 

    Fiz um documentário participativo sobre a cultura do bate-volta no surf, 

mostrando algumas alternativas que, pessoas que moram na capital e não 

abrem mão do esporte fazem para que isso consiga ser mantido e bem feito. 

No documentário dividi em 3 blocos, são eles: 

1. Falar sobre as dificuldades de pessoas que moram na capital de São 

Paulo e querem surfar e os costumes de quem abrem mão de rotinas 

antigas para seguir esse estilo de vida. Em cada dificuldade, pontuando-

as, desenvolvi o problema e expliquei ao telespectador. 

2. Mostrei a busca pela melhor onda do dia, mostrando que as vezes visitar 

mais de uma praia no dia é algo normal para eles. 

3. Com imagens na praia, mostrei um pouco de como vale a pena abrir 

mão de algumas coisas para viver dessa maneira e o quão quem vive 

isso é grato e não se arrepende dessa escolha. 

 

    A escolha de fazer um documentário participativo foi por já estar há mais de 

quatro anos vivenciando essa rotina, esse estilo de vida, tendo em mente que 

tive uma visão de bastante experiência no meio para conseguir mostrar pontos 

de vistas diferenciados e uma abordagem que não é comum em documentários 

de surf. 

 

3.2. Montagem da peça 

  

    Como é um documentário participativo, as filmagens são todas em minha 

visão, imagens de paisagens privilegiadas, rotina e até mesmo um comparativo 

de coisas que precisam ser deixadas de lado para que essa prática seja 
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possível como deixar de sair na madrugada para balada e ter uma alimentação 

balanceada. 

    A linguagem que abordei foi de fácil entendimento, expliquei todos os termos 

e equipamentos dos surfistas para que o telespectador se sinta parte desse 

estilo, fornecendo informações e dando visibilidade para um esporte tão 

atraente, mas que muitas vezes pelo fato de ser desconhecido, causa o 

desinteresse. Simplifiquei a linguagem e utensílios na intenção de ter um 

interesse pela parte de quem tem o contato com o vídeo-documentário. 

    Ele está veiculado no Youtube como uma forma acessível de todas as 

pessoas assistirem, justificando ainda mais a linguagem simples e objetiva. O 

diferencial foi a forma abordada. Uma forma jornalística com dados, fatos e não 

focado apenas em um personagem fixo ou apenas o mesmo perfil como é feito 

na maioria dos outros documentários. 

    As filmagens ocorreram em diversas idas a praia para conseguir pegar o 

máximo de detalhes 

    Utilizei de minha rotina para fazer as gravações e as viagens, em finais de 

semana, sábado de manhã e domingo de manhã, sempre observando a 

previsão de ondas, fui para diversas praias do litoral paulista na intenção de 

mostrar que existem várias opções de praias e ondas boas para quem se 

interessar no surf ou até mesmo conhecer nosso litoral que muitas vezes é 

pouco explorado por falta de conhecimento. 

    Para fazer esse vídeo-documentário, peguei como inspirações, 

principalmente, o canal de surf já citado nesse trabalho, “Serie ao fundo”, em 

um quadro que vão contando histórias de praias caracterizando um 

minidocumentário participativo e demonstrativo. O tema escolhido tem como 

inspiração meu pai, minha mãe e meu irmão que desde criança me colocaram 

na realidade do litoral paulista e atividade física, o surf sempre foi muito 

presente em minha vida e gostaria de retratar para que outras pessoas tenham 

acesso a esse estilo de vida. Ainda dizendo sobre o tema, uma pessoa que tem 

bastante influencia é o bicampeão mundial Gabriel Medina que, em minha 

opinião, é o melhor surfista da atualidade. 
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3.3. Fontes 

 

    Os entrevistados possuem alguns perfis diferentes, mas todos com o mesmo 

objetivo: surfar o máximo possível.  

1- Entrevistei o Victor Galante que já faz bate voltas há um tempo e tem 

amigos para isso, indo de carro sempre com o mesmo grupo.  

2- Entrevistei o Laercio de Ávila, profissional de treino voltado para o surf.  

3- Conversei com o Cauê Borelli, amigo de Victor, que surfa, mas não 

pratica exercícios na semana. 

4- Entrevistei Matheus Marchiori que surfa mas começou a pouco tempo a 

fazer o bate-volta 

 

3.4. Equipamentos, concepção e edição 

 

     O documentário foi feito por conta própria, a apuração, as filmagens e 

edições. Utilizei como equipamento uma câmera fotográfica Nikon 7200, Uma 

Gopro para imagens dentro da água, um tripé, um microfone de lapela e utilizei 

o programa Adobe Premier para edição. 

    O clima que deixei no vídeo é de tranquilidade e uma forma de 

entretenimento com músicas, imagens de paisagem e até com dicas de praias 

no nosso litoral que não são conhecidas que gostaria que outras pessoas 

tivessem acesso, valorizassem mais a nossa beleza natural e se convencer de 

que deve aproveitar mais o estilo de vida, não necessariamente o surf 

propriamente dito. 

    Das músicas utilizadas, duas delas possuem direitos autorais, sendo elas, 

Saturday do Autor Pacific e R&B Type Beat Love Story R&B Guitar 

Instrumental 2019 do Autor maxrxghbeats que são autorizadas pelo Youtube 

para a utilização segundo a própria plataforma diz: “são detentoras de direitos 

autorais de determinada música e concordaram com o Youtube em permitir o 

uso dela em vídeos oficiais e criados por usuários da plataforma”. São trilhas 

que remetem o litoral, um sentimento de paz e em alguns momentos um pouco 
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mais agitada para que consiga causar uma leve ansiedade que os surfistas 

sentem momentos antes de entrar na água 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Em minha concepção, o documentário atingiu o seu objetivo que era 

mostrar para as pessoas como é um bate-volta e que vale a pena realizar 

mesmo tendo alguns sacríficos a serem realizados, a vista, a alegria, as 

amizades e o contato com a natureza ganha de qualquer balada ou dormida a 

mais em um sábado de manhã. 

    A maior dificuldade que encontrei em todo processo foi conseguir, de forma 

segura, ir até os locais de gravação como praia e academia pois durante a 

pandemia da Covid-19 tudo está complicado. 

    Algo que foi muito importante nessa jornada foi ter me aproximado dos 

entrevistados e criado um laço de amizade que resultou em companhia para 

fazer um dos esportes que mais amo: O surf. 

    Esse trabalho de conclusão de curso foi uma experiência incrível que pude 

fazer duas das coisas que mais gosto, surfar e trabalhar com imagens. A 

pergunta problema: Como, por meio de um documentário, mostrar a rotina de 

pessoas que praticam o surf e moram na capital paulista? Em minha visão foi 

respondida com sucesso: Fazendo um documentário participativo e 

demonstrativo, mostrando exatamente na prática como é, fazendo perguntas 

com o objetivo de informar e deixar explícito valores, experiências, sacríficos e 

satisfações.  
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6. ANEXO 
 
 
Anexo I - Link sobre direitos autorais liberados pelo Youtube: 
 
https://support.google.com/youtube/answer/7680188 
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