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O presente estudo pretende mostrar como o surfe e o bodyboarding oportunizam
ascensão social e estimulam os jovens a superarem suas limitações, dando-lhes
esperança de uma vida mais digna e menos desigual, além de torná-los mais
conscientes e reflexivos de sua própria condição. A sociedade moderna está em
constantes transformações provocadas pelo sistema capitalista e pela globalização,
resultando em crescimento desordenado das cidades e o aumento das
desigualdades sociais e da marginalização. Por isso, a questão da inclusão social
através do esporte constitui importante ferramenta de redução de desigualdades
existentes em determinados territórios. A pobreza não se relaciona apenas com a
falta de recursos financeiros, mas, também, está associada à insatisfação típica em
uma fase de importantes definições na vida de crianças e adolescentes. Neste
contexto, este trabalho se propõe a analisar a viabilidade de implementação de
políticas públicas voltadas para criação e manutenção de escolinhas sociais de
surfe, que têm como público alvo jovens de baixa renda e em situação de
vulnerabilidade social residentes na Praia do Farol de São Thomé, situada no
município de Campos dos Goytacazes-RJ, a exemplo de experiências vivenciadas
em outros municípios, as quais demonstram que o esporte democratiza o acesso à
cidadania, unindo a prática esportiva e a construção de relações sociais equilibradas
e baseadas em princípios decorrentes da interação entre a sociedade e o meio
ambiente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa em caráter de estudo de caso, cujos
instrumentos de coleta de dados consistem em revisão bibliográfica, pela qual serão
articulados os conceitos de pobreza, território, esporte e políticas públicas, e análise
comparativa de experiências vivenciadas em outros municípios.
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