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Este trabalho consiste numa análise sociológica de uma política pública de esporte e lazer a
partir da perspectiva figuracional e processual de Norbert Elias. Teve como objetivo
compreender o esporte e lazer dentro do processo de esportivização, em que amadorismo e
profissionalismo são o par polarizado de direcionamentos possíveis. Partindo do
profissionalismo como direcionamento dominante no espaço social dos esportes,
problematizamos a existência de uma apropriação ideológica do lazer (um surto em direção ao
amadorismo) que fortaleceria a figuração social esporte-participação na ação do governo. Para
isso, realizamos um estudo da gênese do ´Círculos Populares de Esporte e Lazer´,
projeto/programa que se consolida na área das políticas públicas de esporte e lazer como uma
referência e do qual fiz parte. A partir da análise de documentos, entrevistas narrativas e
minhas memórias, este trabalho reconstrói os primeiros anos do CPEL de onde emergem os
“Nós” que nos possibilitam reconstruir sua gênese, reconhecer as singularidades e
pluralidades da figuração, para então situá-la no processo de esportivização. Neste sentido, o
CPEL se destaca pela sua condição de intervenção sociológica e apropriação ideológica. De
outro lado, integra-se a outras experiências pelo esforço na construção de uma nova forma
política (políticas públicas) no setor de esporte e lazer. Diante dos padrões de figuração
construídos pelo CPEL, as políticas públicas de esporte e lazer podem ser percebidas como
um novo estágio do processo de esportivização, em que se procura estabelecer um surto em
direção ao amadorismo, o qual, poderá, a longo prazo, se consolidar na realidade social.
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