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Entrevista com Marcelo Bispo
Meu nome é Marcelo Bispo. Eu atualmente sou instrutor de surf e surfista
profissional.
Eu já competi muito no surf. Acho que eu passei uns 10 anos competindo…15
anos competindo.
O surf mudou a minha vida, construí muitas coisas através do surf, muitas
mesmo. E as principais foram as amizades que o surf me deu né.
O que me levou a ser técnico de surf, na verdade começou dentro de mim
comigo mesmo. Eu
sendo técnico de mim mesmo.
Na época eu não tinha, então estudei bastante, pesquisei bastante, vi muitos
vídeos, e acho que deu certo comigo.
Agora tento transmitir isso pras pessoas, pros meus alunos…
Eu aconselharia a pessoa a praticar surf por vários fatores né.
O surf traz muitos, muitos benefícios: traz noções de clima, de tempo, você
aprende a lidar com o mar, com correntezas, trabalha muito a parte muscular
do corpo. Acaba o surf ajudando nessa parte física, ajuda também na parte
cardíaca.
Ih, tem muitas vantagens, muitos benefícios.
Eu comecei a fazer esse projeto com a Sikana porque me identifiquei bastante
com o projeto, me apaixonei, falei ‘eu tenho que estar dentro desse negócio’,
nunca vi isso no surf, não tem um documentário, um livro, algo tão profundo
assim.
Acho que com esse programa as pessoas vão aprender muitas coisas, até os
que acham que sabem, porque além da parte mais avançada, tem toda a parte
básica do negócio que muitas vezes na aula não é possível transmitir devido ao
tempo corrido porque é uma aula depois da outra.
Inclusive vou indicar a todos os meus alunos que assistam, vai virar uma
ferramenta também de trabalho esses vídeos da Sikana.
Vai ser obrigatório eles assistirem todos os vídeos.

Tudo isso é muito bom, mas nada vai substituir a prática constante do esporte
né. Como a maioria dos esportes o surf exige muita prática, a constância na
praia.
Nada faz evoluir mais do que poder estar ali constantemente.
Eu mesmo aprendi muito rápido porque estava na época ali, não trabalhava,
não estudava.
Podia me dedicar ali quase que 24 horas pro surf. Então a constância na praia,
a constância da prática é o que vai fazer aprender mais rápido.
Você que vai assistir esse vídeo, a mensagem que deixo pra você é que ainda
falta muita coisa, a gente se esforçou demais para fazer o nosso melhor.
Não somos os donos da verdade, foram usadas técnicas que tem funcionado
comigo no meu trabalho mas de repente no trabalho de outras pessoas, outras
técnicas vão funcionar também, acredito eu, e podem também inclusive
compartilhar com a Sikana que eles estão esperando.
Espero que venhamos ajudar você de alguma forma a melhorar, a evoluir e a
aprender cada vez mais.
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