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The progress of the last fifty years in the field of corporal activities, which has become a ‘social force’ and of its theory 

have generated the need of conceptual generalizations of philosophy.  
In the present article, we insist on this point of view based on practical considerations which are learned from the 

analysis of the way the instructive-educative activity in the field of corporal activities is planned. The starting point resides 
in how the teachers and coaches understand its implementation and evaluation and how the decision makers manage to 
direct it. Both the teacher and manager shall treat the philosophy as fundamental convictions, concepts, and attitudes 
regarding the activities and the programs they carry out. The compiling of the plans and of the programs should be based 
on the understanding of the given philosophy and its connection with education. It is imperative that everyone have a clear 
idea about the education before planning and organizing the activities. 

 
 

 „Omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt,  
a celor ce nu sunt în ce fel nu sunt” 

Protagoras - 481-411 a.c. 
Introducere 

Dacă pornim de la definiţia filosofică, care este o concepţie generală despre lume şi viaţă, filosofia activi-
tăţilor corporale este o filosofie a unei activităţi cu specific propriu, destul de bine definit şi deosebit de alte 
activităţi ale omului. 

Atributele lui homo de „faber”, „sapiens”, „oeconomicu”, „ludens”, „atleticus” etc. nu sunt decât etichete 
prin care se evidenţiază una sau unele dintre caracteristicile acestei fiinţe complexe, contradictorii şi dornice 
de a-şi depăşi propriile determinări. 

Problemele filosofiei nu sunt nici simple, nici puţine. Dacă filosofia este o concepţie de maximă generali-
tate, sinteză de multiple cunoştinţe, privite holistic, vom înţelege de ce devine dificil un demers privitor la o 
filosofie a unui domeniu considerat în cea mai mare măsură orientat pragmatic. 

Se mai adaugă încă o dificultate: raportul dintre filosofia şi ştiinţa activităţilor corporale. 
Sunt numeroase afirmaţiile pe care le fac cercetătorii din domeniu care deplâng chiar faptul că ştiinţa educaţiei 

fizice şi sportului n-a reuşit să devină o disciplină unitară şi încheiată (O.Grupe, citat de Hagele, 1991). Faţă 
de astfel de reţinere înţelegem şi rezervele faţă de filosofie, faţă de filosofie în general şi faţă de ea în particular, 
ca filosofie a domeniului2 nostru de referinţă. 

Strean şi Roberts, 1992, afirmă clar că oamenii domeniului sunt neîncrezători fie în filosofie, fie în forţele 
lor, în posibilităţile lor de a înţelege şi a aplica această filosofie. Rainer Martens (1987), un specialist în domeniul 
performanţei, nu un filosof al domeniului activităţilor corporale, explică de ce este important ca profesorul şi 
antrenorul să facă şi să aplice filosofia. Este, desigur, regretabil faptul că filosofia a fost neglijată multe decenii 
în curricula liceelor şi că nici în facultăţi nu se mai predă. De unde să cunoască tinerii cercetători şi profesori 
problemele acestea? 

Progresele din ultimele cinci decenii ale domeniului (devenit „forţă socială”) şi ale teoriei acestuia au generat 
nevoia de generalizări conceptuale ale filosofiei. 

Mai adăugăm teama sau reţinerea specialiştilor din domeniu, care au puţină sau deloc cultură filosofică (cei 
care vin din direcţiile celelalte nu înţeleg „sportul”). Ultimul aspect este discutat şi de R.Martens (1979, 1987), 
W.Stearn şi G.Roberts (1992). 

                                                 
1 Prolegomene – (gr. pro „înainte” şi legomai „spun”) expunere succintă care serveşte ca introducere în problematica unei anumite 
ştiinţe sau discipline (Dicţionar de filosofie, 1978 sau „Ansamblul noţiunilor preliminare ale unei ştiinţe” (Le Petit Larousse, 1993). 
Noi considerăm aici prima semnificaţie. 
2 Atât teoreticienii, unii dintre ei filosofi, cât şi practicienii vorbesc despre domeniul şi ştiinţa educaţiei fizice şi sportului, neuitând să 
sublinieze că este numai o sintagmă, cu conotaţii mult mai complexe – sănătate, exerciţii, joc, recreaţii, dans ş.a. 
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Şi totuşi, înainte de 1980 s-au formulat nu numai năzuinţe, dar au fost şi încercări bine conturate pentru 
constituirea unui corp de aserţiuni filosofice în domeniul „educaţiei fizice şi sportului” – E.C.Davis & D.M.Miller, 
1967; E.Zeigler, 1977, pentru ca ulterior să apară „Filosofia practică a sportului” – S.Kretchmar, 1994, „Cerce-
tările filosofice în sport” – W. Morgan & K. Meyer, 1995, în USA; europenii au „filosofat” deferit; francezii 
au excelat prin prezentări eseistice (E.Loiser, R.Jeudon (1941); Rioux şi Chappuis (1968, 1971), în timp ce 
vest-germanii au procedat tematic şi au studiat cu minuţiozitate temele centrale - H. Lenk (1982 şi 1987);  
O. Grupe & D. Kurz (1987); D.Hackfort (1990); Haag et al. (1992). 

Abia în ultimul deceniu se poate vorbi de încercări de clarificare şi fundamentare specifică a teoriei dome-
niului „educaţiei fizice şi sportului” a „activităţilor corporale” sau a „motricităţii”. Nu sunt de neglijat efortu-
rile făcute în direcţia terminologiei, pentru stabilirea tezaurului de termeni şi de definire a celor mai importante 
concepte, încercări pe care le putem aşeza la întemeierea unei gândiri logice şi sistematice în domeniu.  

Un prim-început pentru formarea unor paradigme filosofice în domeniu este constituit de încercările lui 
Ion Bâtlan cu probleme de olompism şi axiologie (1995, 1996, 2000), N. Guidea, performanţă, competiţie, 
olimpism ş.a. (1998) şi Fl. Georgescu – praxiologia exerciţiilor fizice (2000), precum şi cele privind aspec-
tele „metateoretice”. 

 
 Nevoia de filosofie 
Vom insista asupra acestui punct de vedere din considerente de ordin practic, pe care le aflăm din analiza 

modului cum este proiectată activitatea instructiv-educaţională în domeniul activităţilor corporale, pornind de 
la cum înţeleg profesorii să o realizeze şi cum evaluează, ajungând la modul când factorii de decizie înţeleg să 
o direcţioneze. Pentru profesor ca şi pentru maneger filosofia va fi înţeleasă drept convingeri, concepte şi 
atitudini fundamentale privitoare la activităţile şi programele pe care le desfăşoară. Alcătuirea planurilor şi 
programelor trebuie să se bazeze pe înţelegerea acestei filosofii şi a legăturii ei cu educaţia. Este imperios 
necesar ca fiecare să aibă o filosofie clară despre educaţie şi pregătire, înainte de a-şi proiecta activităţile şi 
organizarea lor. Tot atât de important este ca manegerii să aibă o filosofie solidă, adică o concepţie realist-
ştiinţifică despre menirea şcolii şi despre căile cele mai corecte de realizare a obiectivelor educaţionale ale ei. 

În condiţiile diversificării orientărilor şi formelor lor de organizare a multor instituţii şcolare, precum şi 
varietăţii încă nesistematice a deciziilor de reformă a învăţământului, nevoia de filosofie este foarte mare, lipsa 
acesteia generând greşeli grave de concepţie, direcţionare şi organizare.  

Dar o bună şi practică filosofie nu se opreşte numai la aspectele de orientare şi atitudini, ci priveşte şi modul 
concret în care sunt formulate diferite sarcini ale procesului: raportul dintre filosofia profesorului şi modul cum 
stabileşte caracterul ,,performanţei” observabile a elevilor (cf. C.R.Bartel, 1976), precum şi selectarea metode-
lor, mijloacelor şi materialelor (Jinga, 1983) propuse pentru realizarea comportamentului complex observabil 
deschis (motric) şi intern închis (cognitiv şi afectiv-moral-social) al elevilor. 

În activitatea de instruire profesorul trebuie să fie conştient de faptul că orientarea lui filosofică va cuprinde 
legi, principii, convingeri, concepte, atitudini care vor conduce oamenii aflaţi într-o ambianţă determinată, con-
ducere diferenţiată după tipurile, sarcinile şi caracteristicile instruirii (C.R. Bartel, 1976, p.25). Orientarea spre 
elev sau spre program poate fi uşor observată din desfăşurarea lecţiei. Dar atât elevul, cât şi atitudinile profe-
sorului se schimbă, reflectând experienţa şi maturizarea psihocomportamentală a unuia şi conceptuală a celuilalt. 

Dacă profesorul are o filosofie personală, aceasta îl obligă să gândească logic şi analitic, să considere valo-
rile adevărate ale activităţii. Dacă nu are, este ca şi cum ar călători pe meleaguri străine fără hartă şi fără busolă. 

 Câteva repere orientativ-filosofice în direcţia instruirii şi educaţiei din domeniul activităţilor specifice 
sunt furnizate de Bartel, Lumpkin, Davies & Miler, Bucher & Wuest: 

- educaţia şi diferitele forme de instruire trebuie să fie continui, începând de la naştere, pe tot parcursul vieţii 
(în acest sens militează şi Consiliul Internaţional pentru Ştiinţa Sportului şu Educaţiei Fizice (ICSSPE); 

- fiecare persoană trebuie să primească educaţie şi pregătire echilibrată, care includ atât orientări 
generale în cunoaştere, cât şi pregătire pentru profesie, toate adecvate individualităţii şi situaţiilor; 

- toţi subiecţii trebuie să aibă posibilităţi egale pentru educaţie şi instruire, conţinuturile fiind adecvate 
nevoilor lor specifice; 

- cursurile şi activităţile practice trebuie să fie astfel structurate, încât să stimuleze experimentarea şi 
creativitatea; 

- între filosofie, scopuri şi obiective trebuie să existe o interrelaţie permanentă, raţională. 
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În domeniul pregătirii profesorilor/formatori. Cei care se ocupă de sistemele de pregătire a formatorilor au, 
evident, diferite orientări constituite în timp şi acordate realităţii. Capacitatea de anticipare a viitorului socie-
tăţii şi a cerinţelor faţă de oamenii şcolii sunt foarte importante. 

Cum poate profesorul sau antrenorul să-şi formeze o filosofie solidă, reală şi susceptibilă de a-i orienta acti-
vitatea? 

Una dintre soluţii este să-şi realizeze o concepţie electică (A.Lumpkin, 1986, p.35) pe baza informaţiilor 
obţinute la disciplinele de fundamentare ştiinţifică a profesiei (ştiinţe biologice şi psihologice–pedagogice–
sociologice). Dar şi această concepţie electică se formează prin lecturi filosofice sau chiar prin frecventarea 
unor cursuri, în finalul cărora profesorul să poată considera că are convingeri, crede în ele şi urmăreşte să 
obţină valorile de care au nevoie elevii lor. 

 C.Bucher şi D.Wuest recomandă tinerilor să facă următorii paşi pentru realizarea unei filosofii proprii: 
- revizuirea critică a propriei experienţe educaţionale în domeniu: ce a fost bun, ce a fost nemulţumitor 

şi de ce; 
- lecturi despre diferitele filosofii; care dintre ele se apropie mai mult de propriile convingeri; 
- cunoaşterea filosofiei diferiţilor lideri din domeniu şi care idei anume sunt mai compatibile punctului 

propriu de vedere; 
- folosirea diferitelor prilejuri de a discuta cu colegii despre filosofia lor; 
- exprimarea propriei filosofii drept o cale de verificare a modului ei de structurare. Această structurare 

poate fi considerată că nu se sfârşeşte niciodată. 
 Credem că nu greşim dacă sugerăm un demers managerial curricular adresat formatorilor de formatori, 

pornind de la constatarea că foarte mulţi, indiferent de vârstă, nu au urmat cursuri de filosofie, iar unii, de la spe-
cialităţi tehnice sau biologice nu au urmat nici cursuri de psihologie, pedagogice şi metodica instruirii (chestiune 
valabilă pentru învăţământul superior de specialitate). Aşadar, încă o dată se vădeşte necesitatea însuşirii filosofiei. 

În domeniul cercetării. Mai mult decât problematica filosofiei educaţiei, filosofia ştiinţei s-a bucurat de 
atenţie deosebită atât pe planul generalizării şi abstractizării, cât şi pe cel al ştiinţelor empirice care fundamen-
tează activităţile corporale. Amintim aici, printre altele, discuţiile legate de paradigmele revoluţiilor din ştiinţe 
(Th. Kuhn, 1976) şi de poziţia cu caracter critic la adresa inducţiei a lui Karl Popper (1981) şi adepţilor lui, care 
consideră ştiinţa ca un sistem de aserţiune acceptat de cei mai mulţi, sistem care, prin natura lui, va fi modificat 
prin formularea altor adevăruri (teoria falsificabilităţii). În legătură cu problemele filosofice ale cercetării în 
domeniul activităţilor corporale am făcut consideraţiuni destul de ample în lucrarea „Metodologia cercetării” 
(Epuran, 1992). 

 În domeniul activităţilor corporale (tab.1). Trebuie să recunoaştem aici ce vom argumenta pro domo. În 
principal este vorba de conceptul de activităţi corporale pe care îl susţinem de aproape trei decenii şi care 
considerăm că este justificat, acoperind, prin cele cinci tipuri de activităţi (ludice, gimnice, agonistice, recrea-
tive şi compensatorii), întreaga gamă de expresii motrice ale fiinţei umane cu orientare autotelică şi autoplastică. 

Tabelul 1 
Tipurile de activităţi corporale 

1 Activităţi corporale ludice, de joc (lat. - ludus) 
2 Activităţi corporale agonistice (lat. - agon) 
3 Activităţi corporale gimnice (lat. - gymnas) 
4 Activităţi corporale recreative şi de timp liber (lat. - recreatio) 
5 Activităţi corporale compensatorii (lat. - compensatio) 

  
Activităţile corporale pot fi gândite şi analizate atât independente, cu scopuri, obiective şi manifestări proprii, 

cât şi ca familie de activităţi în care întrepătrunderea unor funcţii şi finalităţi determină o varietate mare de 
modalităţi (chiar de sisteme) expresive. Dăm aici un singur exemplu: sporturi cu caracter ludic şi compensator 
sau recreativ, în funcţie de ambianţă, condiţiile şi nevoile individualităţii. 

 Conceptul şi taxonomia. Activităţile corporale se diversifică din multiple puncte de vedere: „hormic” - al 
tendinţelor şi motivaţiilor, al „valorii”, al „funcţiilor” ca alternative de satisfacere a nevoilor fiinţelor active, 
al cerinţelor şi „modelor” sociale. 
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Dintre activităţile corporale, cele sportive-agonistice au cucerit adeziunea publicului. Celelalte sunt aşezate 
pe o scală a valorii educaţionale-formative deasupra celor sportive. 

Probleme deosebite vom întâmpina în domeniul acesta când vom trece la analiza filosofică şi logică–metodo-
logică a conceptelor şi efectelor de natură practică a înţelesului acestora. Aici este cazul să subliniem însemnă-
tatea terminologiei, a limbajului acestei ştiinţe, care deşi a numărat mulţi adepţi, la noi, din nevoile practice 
ale diferitelor sporturi, este departe de a fi unitară. Se observă însă o intervenţie cu caracter ştiinţific, prin 
alinierea la sistemul internaţional al tezaurului de termeni din domeniul educaţiei fizice şi sportului. 

Nu revenim cu detalii asupra unei chestiuni prezentată nu demult (Epuran, 2000, 2001), şi anume, a teoriilor 
din domeniul activităţilor corporale. Am considerat că teoria generală a activităţilor corporale este o metateorie 
căreia i se subsumează, conceptual, patru tipuri sau clase de teorii. 

Sistemul teoriei din domeniul activităţilor corporale poate constitui o bază de discuţie pentru aspectul episte-
mologic al filosofiei acestui domeniu (tab.2). 

 Tabelul 2 
Teoriile domeniului activităţilor corporale 

 
 
 

 
  
MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reproducem aici un fragment dintr-o meditaţie anterioară: ,,Este cunoscut faptul că în domeniul teoriei 

activităţilor corporale s-au exprimat, în decursul anilor, şi mai ales în ultimele două decenii, mai multe puncte 
de vedere şi paradigme, toate justificate din multiple raţiuni, dintre care cele mai importante la noi sunt:  

„Relativ întârziata trezire a conştiinţei de sine ştiinţifică a domeniului; reacţia la frustrarea produsă în prin-
cipal de lipsa de informaţii semnificative şi absenţa apetitului pentru dezbateri teoretico-filosofice a multor 
slujitori ai sectorului universitar”. 

,,Ne punem întrebarea dacă dispunem de condiţiile subiective ale angajării în discutarea problemelor de ordin 
general-teoretic (filosofic, antropologic, metodologic), pentru realizarea unor înţelegeri cât mai coerente a acestora. 

Uneori avem impresia că suntem cantonaţi în Turnul Babel. Avem mare nevoie de ,,unitatea de diversitate” 
(Epuran, 2000). 

 
Paradigme ale filosofiei activităţilor corporale  
Prezentăm în continuare o încercare de clasificare a paradigmelor existente în filosofia domeniului nostru 

până în momentul de faţă: 
1. Paradigma direcţiilor clasice ale filosofiei: ontologia (metafizica), gnoseologia şi epistemologia, 

axiologia, logica şi metodologia, etica, estetica. 

 
Metateoria 

 
Activităţi 
 corporale: 
- ludice 
- gimnice 
- agonistice 
- recreative 
- compensatorii 
- etc. 

Teoria 
motricităţii 

 
- Gesteme 
- acte 
- acţiuni 
- activităţi 
- structuri 
fundamentale 
- biologice 
- psihologice 
- sociologice 

Teoriile activită- 
ţilor corporale 

 
- teoria jocurilor 
- teoria capacităţii 
motrice (fitness) 
- teoria educaţiei 
fizice şi sportului 
- teoria sportului 
- teoria recreaţiei 
- kinetologia 
- etc. 

Teoriile ştiinţelor de
fundamentare A.A.C. 

- biochimia 
- fiziologia 
- psihologia 
- sociologia 
- pedagogia 
- neuroştiinţele 
- teoriile transdiscipl.
- cibernetica 
- teoria comunicării 
- integronica 

Teoriile disciplinelor 
practice din domen. A.C.

 
- educaţia fizică şcolară 
- sporturi: atletism, 
gimnastică etc. 
- competiţie 
- antrenament sportiv 
- activităţi compensatorii 
- etc. 

Inducţie 

Deducţie 

Transducţie 
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2. Paradigma conceptelor sau curentelor filosofice constituite de-a lungul istoriei cele pe care le 
considerăm ,,punctul de vedere al punctelor de vedere”, prin care temele principale ale domeniului sunt 
discutate analitic: idealismul, realismul/nominalismul, pragmatismul, filosofia analitică, existenţialismul, 
filosofia educaţiei. Concluzia la această paradigmă este că cititorul şi profesorul trebuie să înlăture prin efort 
propriu contradicţiile dintre diferitele sisteme de gândire. 

3. Paradigma activităţilor corporale–motrice, exprimată mai ales sub forma metateoriei şi pe care o 
susţinem noi. 

4. Paradigma filosofiei cultivată şi aplicată de profesori, antrenori, manageri ca ghid/busolă / pentru 
asigurarea eficienţei activităţilor practice. (Cel mai mult aplicată în activităţile performanţiale energetice, 
euristice sau expresive). 

Ea poate fi etichetată ca filosofie electrică, incomplet fundamentală şi conştientizată. Aşadar, viitorul 
poate aparţine acestui punct de vedere, dacă va avea susţinere metodologică. 

 
Exemplificări 
În continuare vom exemplifica unele aspecte care prezintă principalele diviziuni clasice ale filosofiei: 

ontologia (vechea denumire de metafizică dată problemei existenţei), epistemologia (ca teorie a cunoaşterii 
ştiinţifice), axiologia (ca teorie a valorii). Caracterul acestor exemplificări este departe de a fi un „inventar” 
de probleme ale fiinţei privită din punctul de vedere corporal-motric.  

1. Problema ontologică priveşte existenţa ca existenţă ca atare; priveşte realitatea materie–energie–informaţie 
(Săhleanu, 1976), precum şi existenţa socială şi conştiinţa socială în contextul larg al acţiunii umane. 

Ontologia specifică domeniului activităţilor corporale este ontologia umanului, a omului ca fiinţă acţională, 
a lui homo ateticus. Parafrazându-l pe Descartes cu al său „Cogito, ergo sum - cuget, deci exist”, H. Rohrs (1982) 
crede că putem afirma ca un specific al omului „atletic”, ,,mă mişc, deci exist”. 

Relaţia corp–suflet este în centrul preocupărilor filosofilor. Dezvoltarea fiinţei umane trebuie privită ca 
funcţie axiologică, antropologică. Discuţiile teoretice se poartă în legătură cu diferitele concepţii şi atitudini 
privind această relaţie în activităţile noastre specifice 

 Există părerea despre corpul–obiect, corpul–unealtă sau instrument asupra căreia „se lucrează” în 
exerciţii de body-building, relaxare, conştientizarea corporală, yoga ş.a cu scopuri foarte diferite: pregătirea 
pentru performanţă, fitness sportiv, fitness general, „impresie”, autoapărare sau chiar agresivitate. 

Dar corpul nu este numai instrument, el este ceea ce ne aparţine, este ,, propriul”, cum scrie Allport. Perso-
nalitatea umană este un tot privit sistematic şi holistic, e întrupare a sistemului de trăsături unice care-l caracte-
rizează pe om ca fiinţă vie. 

 Şi în domeniul nostru, ca şi în psihologie şi sociologie, vorbim despre spaţiul personal cu conotaţii mult 
deosebite faţă de cele din etologie (animalele îşi marchează teritoriul), sau cele din antropologie, unde lupta 
pentru supravieţuire sau proprietate conduce la agresiune sau crimă, aşa cum spune legenda fondării Romei, 
Romulus ucigându-şi fratele geamăn care a cutezat să treacă peste graniţa desenată de el. 

Încălcarea intimităţii persoanei este invocată de cei care sunt împotriva probelor biologice de sânge sau urină 
la controlul antidoping. 

Tot astfel, dar şi cu conotaţii de purism, în unele ţări ca Anglia, Canada sau Olanda, profesorul nu are 
voie să atingă elevul, asigurarea fiind făcută de colegii elevului. 

Pe de altă parte, vorbim în sport de sociomotricitate şi de spaţiu sociomotric, de schimb de informaţii ne-
verbale în terenul sportiv, precum şi de distanţa de contact şi duritatea acestuia în rugby, fotbal sau handbal 
(Pierr Parlebas, 1978). În plus, Chappuis şi Rioux (1970) fac tipologia sportivilor după cum acceptă sau caută 
contactul personal. Sub raport cultural se consideră că există diferenţe de apărare a spaţiului personal la indi-
vizii din SUA şi occident european. 

 Pe alt plan se situează hărţuirea de către antrenori/oare a sportivilor/sportivelor, fenomen destul de 
frecvent şi la noi, dar căruia nu i se acordă atenţia cuvenită. (Se poate face legătură cu tematica eticii sportive). 

 Pentru educaţie psihomotrică se folosesc tehnicile conştientizării corporale, care conduc la precizarea 
kinesteziei, schemei corporale şi a imaginii de sine. Conştientizarea corporală (embodiment) are şi alte funcţii 
cum sunt cele de expresie, comunicare şi semnificaţie. Se cunoaşte bine fenomenul de amplificare a trăirilor 
provocate de mişcare–satisfacţie, bucuria trăirii mişcării (,,le vesu”) şi a excitării prin exces de risc, temă foarte 
apropiată filosofilor fenomenologi. 
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 Din punct de vedere ştiinţific, biochimic, există ipoteza că enzima MAO-monoaminooxidaza este răspun-
zătoare de manifestările de curaj ale toreadorilor (cercetări spaniole) şi de agresivitatea unor delincvenţi peri-
culoşi (cercetări efectuate în Anglia). Pe de altă parte, endorfinele, morfine endogene, sunt răspunzătoare de 
satisfacţiile şi senzaţiile de confort şi chiar euforie produse de mişcare şi de nesimţirea durerii pe câmpul luptei 
sportive. (Leonard Gavriliuc, 1998, p.169, stabileşte funcţia sinapselor dopaminergice, numite sinapse hedonice). 

2. Epistemologia este metodologia obţinerii cunoştinţelor. Şi în domeniul nostru epistemologia este temeiul 
constituirii ştiinţei activităţilor corporale, a modului cum se construiesc teoriile domeniului, evoluţia teoriilor 
în acord cu evoluţia ştiinţei, construirea modelelor „ipotetice” privind evoluţia ştiinţei activităţilor corporale 
(Epuran; 1973, Ziegler, 1976). Există mai multe metode epistemologice privind corpul de cunoştinţe în dome-
niile educaţiei fizice, sporturilor, recreaţiei, jocurilor etc. (Lumpkin, Ojime, Renson, Ziegler, Haag, Bouchard, 
Beck-Hopkins, Davis et al Coetzee, R. Thomas, Le Boulch, Sheedy, Whiting ş.a.). O taxonomie sau cel puţin 
o listă a temelor va fi foarte utilă meditaţiei filosofice specifice. 

Teoria cognitivistă a produs mutaţii şi în domeniul nostru, în modul de abordare a cunoaşterii. Ea se comple-
tează cu tezele teoriei informaţiei şi ale ciberneticii, aducând un plus de certitudine şi temei pentru aserţiunile 
ştiinţifice. 

Problematica ştiinţei activităţilor corporale şi a dobândirii cunoaşterii domeniului prin cercetări empirice 
a fost tratată şi de noi în diferite lucrări (Epuran, 1973, 1992, 1995, 2000). 

3. Axiologia. Sportul a fost etichetat de cineva ca ,,fleacul cel mai important al secolului”; ce valoare are 
o activitate care nu produce şi care este calificată ,,neserioasă”?; Care sunt valorile extrinseci şi intrinseci ale 
activităţii corporale? 

Dintre activităţile corporale sportul ridică cele mai multe probleme ca de ex.: fair-play-ul şi agresivitatea, 
egalitatea femei–bărbaţi, riscul extrem etc. care sunt proprii punctului de vedere axiologic. 

 Exemplificăm prin câteva considerente furnizate de Davis (1991). Autorii consideră mai multe categorii 
de valori ale activităţilor corporale:  

a) valori instrumentale,legate de performanţele fizice: dezvoltare, sănătate/condiţie, abilităţi, dibăcie;  
b) economice, cele utile în viaţa de fiecare zi şi valabile pentru societate: pregătire pentru muncă, timp liber, 

ergonomie, sport şi recreare, apărare, sănătate;  
c) valori umaniste, care stau la baza dezvoltării complete a personalităţii, ca autorealizarea morală, cod al 

comportării, posibilităţi de conducere, disponibilitate de acţiune şi socializare, în plan emoţional – sentimente 
sociale, control şi expresie, nurturanţă şi colaborare, capacitatea de decizie; 

d) calitatea vieţii, aceea care depăşeşte normalitatea în privinţa conştientizării şi angajamentului în activitate: 
simţ estetic, vitalitate, angajament, întrecere cu sine, întrecere cu alţii, creativitate. 

 Ne oprim aici cu exemplificările. În afara celorlalte sectoare ale filosofiei amintite mai sus vom sugera 
posibilitatea de a privi din punctul de vedere al concepţiei generale despre lume şi viaţă câteva teme care ţin 
de domenii înrudite cu activităţile corporale, şi anume: 

Teme antropologice–biologice: specificul naturii umane; axiologia ca ştiinţă a dezvoltării fizice şi mentale 
a individului; legităţile dezvoltării fiinţei umane de-a lungul vieţii. 

Teme sociologice–psihologice: dezvoltarea umanistă a individului; caracterul voluntar al participării omului 
în activităţile de timp liber, autodezvoltarea/fitness/, dans sau sport. Această caracteristică nu este contrariată 
decât de devenirea profesionistă a sportului în care subiectul este angajat prin contract de muncă. Un aspect 
particular îl are educaţia fizică şcolară, devenită obiectul de studiu obligatoriu ca şi alte discipline (matematica, 
fizica, limba modernă şi străină), impuse de societate de grija de dezvoltare intelectuală, fizică şi morală a 
generaţiei tinere, care este forţa de muncă a societăţii în devenire. Să nu uităm că ,,obiectul” educaţiei fizice 
este prevăzut şi prin discipline opţionale. Încercând o explicaţie a motivaţiei subiecţilor maturi pentru practica 
voluntară a activităţilor corporale, a dansului, fitnessului sau sportului, D.Siendentop (1991) consideră că 
aceştia sunt conştienţi de binefacerile acestor activităţi pe care în mentalitatea lor le consideră forme de joc, 
activităţi care au valoare în ele însele, la ceea ce le oferă valoros pentru moment şi pentru calitatea vieţii. 

Daryl Siedentop (1991, p.250) spune: Jocul adulţilor este foarte diferit de al copiilor (Caillois, 1961). Jocul 
adulţilor este caracterizat de competenţă /pricepere, ritual, gustul pentru dificultăţile impuse, organizare şi afi-
liere, mai mult decât pentru spontaneitate, lipsa organizării şi tulburenţa ce caracterizează jocul copiilor. Copiii 
sunt educaţi şi socializaţi în mod gradat prin formele adulte ale jocului, în şcoli, echipe, cluburi, saloane de 
dans şi altele de acest fel. Ceea ce se întâmplă în aceste locuri este educaţie, scopul dublu al acesteia fiind 
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mărimea capacităţilor performanţiale şi predispoziţia de a participa. Când această educaţie este realizată cu 
succes, adulţii desfăşoară participare în anumite forme instituţionalizate de activităţi corporale jucăuşe (sub for-
mă de joc). 

Socializarea şi înstrăinarea, distorsiunile din comunicare, riscul, surmenajul, abandonul şi retragerea, obli-
gaţiile şi constrângerile sunt teme de interes filosofic. 
Ştiinţele acţiunii, ca ştiinţe praxiologice ale acţiunii eficiente din care fac parte pedagogia, medicina, ingi-

neria, ergonomia, managementul, designul tehnic, logistica, facilităţile – toate în relaţie directă cu aspectele 
cele mai diverse ale activităţile corporale, au fost incluse în preocupările filosofiei în ultimele patru decenii. 
Ştiinţele sportului. Sintagma este discutabilă, căci sportul este activitate agonistică, cu elemente ludice, gim-

nice, de timp liber şi compensator. Eticheta este folosită din motive de economie şi chiar de obişnuinţă lingvis-
tică. Pentru precizare, grupul de lucru instituit de Consiliul Internaţional pentru Ştiinţa Sportului şi Educaţiei 
Fizice (ICSSEP) a formulat următoarea definiţie: ,,Termenul de ştiinţa sportului desemnează o disciplină aca-
demică specifică ce are ca obiectiv activităţile fizice (corporale) umane, cum sunt sportul, jocul, jocurile 
sportive şi exerciţiile fizice, în contextul lor individual şi social” (sublinierea noastră) (HAAG. H. et al.). 

Într-o discuţie privind filosofia sportului, discuţie pe care o rezervăm altei ocazii, am început prin a exprima 
un truism: ,,sportul e altă lume”. Aspectele filosofice ale acestei lumi prezintă mare importanţă pentru viitorul 
sportului, mai ales, pentru cel de mare performanţă. De câţiva ani se vorbeşte despre funcţii şi disfuncţii ale 
sportului, despre distorsiuni informaţionale, despre încălcarea principiilor deontologice, înşelătorii, agresivitate 
etc. Distanţarea este un nume dat unui proces care nu are nimic negativ în el şi ne spune că lumea corporali-
tăţii trăită e alta decât lumea lucrurilor şi persoanelor obişnuite, dar înstrăinarea sau alinierea, împreună cu alte 
forme de antiumanism, exprimă în ele ceea ce cultivă sportul de mare performanţă şi sportul extreme, într-un 
fel de inconştienţă pe care numai ,,goana după aur” o explică, dar nu o poate scuza. 

Exacerbarea scenelor de brutalitate extremă, dorinţa unor spectatori de vizionare a scenelor horror (aici avem 
gradaţii - de la elogiul fanilor pe TV, la scenele de accidente grave reluate la nesfârşit), fac parte din ,,atitudinile 
şi concepţiile filosofice antiumaniste a celor mai declasaţi manageri sportivi”. O bună şi sănătoasă filosofie 
trebuie să contribuie la salvarea concepţiei umaniste din sport, în ciuda tuturor provocărilor. 

  

Note conclusive: 

1. Temele centrale, ale nucleului activităţilor corporale sunt prezente, sub aspecte specifice, în toate punc-
tele de vedere listate mai sus, de la cele fundamentale, la cele mai aplicate. 

2. Istoric, constatăm un proces de continuă dezvoltare – amplificare a fiecărei activităţi şi în acelaşi timp, de 
diferenţiere, diviziune şi de creştere a complexităţii (ex.: apariţia de noi sporturi, modificări ale condiţiilor şi 
restricţiilor competiţionale, intervenţia unor factori nesportivi” etc.). Care este explicaţia? Răspuns: tendinţa 
creativă a omului care însoţeşte legic procesele de autodezvoltare individuală şi socială. Creşterea capacităţi-
lor psihice, a competenţelor comportamentale şi atracţia noului îl împinge înainte, chiar dacă la limită, pro-
voacă şi ignoră spiritul de autoconservare. 

3. Filosofia unei activităţi ne trimite la considerente antropologice şi psihologice. 
4. Tema eficienţei ne trimite la proiect, organizare, control – la cibernetică şi neurocibernetică. 
5. Rezultă că filosofia unei activităţi şi a ştiinţei acesteia are o arie foarte largă a cărei cunoaştere este 

hotărâtoare pentru analiza lor critică, pentru cunoaşterea adecvată a celor mai generale determinări, ca un ghid 
sigur în ceea ce întreprinde specialistul în domeniu. 

6. Este necesară dezvoltarea gândirii critice fundamentată pe datele cunoaşterii obiective a fenomenelor 
vieţii, ale realităţii, paralel şi simultan cu însuşirea obişnuinţei de a filosofa şi a discuta filosofic problemele 
domeniului nostru. 
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