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r:esculpe rninha dernora em responder ·seus cartees . 

Além das viagens nacionais (sempre intensas no EPT) passei dois meses na 

Europa, inclusive iropedindo-me de comparecer a Trarnandaíi' ocasiao em que 

pretendia trocar idéias corn voce . 
Para isso, criticaria seu livro (recebi tarnbém .• • ) 

e receberia iguais impressües de sua parte corn rela<;á'.o ao rneu trabalho para 

o r:eutschsportbund/IOC . De qua1quer rrodo , cred..oque do lado de rneus escritos 

Vocé já deve ter peYCebidQ a intencao de valorizar a recreacaO I Ü lazer I a 

partir do ésporte , e nao vice- versa corno voce faz , juntarrente corn outros ba

talhadores . . . 

Na verdade , este esforeo de descaracterizar o es

parte , transformando-o em atividade de lazer 1 é urn rnovirrento internacional • 

An.tes implícito , agora explícito corno voce pode observar neste rneu último tra 

balho. Trata-se de una espécie de subversao sadia , para se adatar a categoria 

rraior , o lazer , e nao seus desdobra.rrEntos menores ~ rrais popular~s porérn n~ 
. civos nos exageros. Em síntese , voce e eu diferernos apenas na estratégia em 

chegar a urn propósito que é comum. 

NJ encontro em sua última casa (quando cheguei l~ 

vado pela Mirian BurgOS I apoS 0 assaltO • • •) I effi 1983 I percebi que Voce naO 

alcancava estas idéias e , portanto, nao fazia sentido insistir . Tarnbérn senti 

que voce manifestava urn certo preconceito contra o EPT , mas evidentemente de 

duzi que era válida tal posi<;á'.o de sua parte . 
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Agora , no arrbito internacional, este assunto está 

rrais claro: a WLRA e o ICSSPE estao se associando ao EPT 1 sirrplesrrente por 

terem objetivos identicos . Assirn o Congresso EPT de Oslo 1 ern 1986 1 será re 

alizado em conjunto. Por outro lado 1 os técnicos (subversivos •• • ) estao int~ 

cambiando de posicao. Assirn 1 acabo de ser incorporad© corro rnernbro no ICSSPE

UNESm 1 no canité "Esparte e Iazer". Espero que proxirnarrente 1 nesta condicao 1 
' / 

possa trocar idéias com voce . 

Un forte abra~µ 

I.arrartine P. · Costa 


