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Aristóteles (364AC – 322AC)

• “... O animal que se move muda sua 
posição pressionando o que está 
debaixo dele... Por esta razão, atletas, 
saltam a uma distância maior...”

• Estudou as alavancas, a marcha e 
descobriu os princípios da hidrostática 
(técnica da imersão para 
determinação da composição 
corporal)

• Obras: Partes dos animais; Movimento 
dos animais; Progressão dos animais.

• É considerado o pai da Cinesiologia.



Galeno (131 – 201)

• Era médico dos gladiadores e 
do Imperador de Roma Marco 
Aurélio.

• Estudou a contração muscular 
e descobriu no ano de 170 que 
artérias transportam sangue e 
não ar!

• Foi precursor da vivissecção e 
identificou ossos com e sem 
medula.

• Sua obra foi hegemônica na 
medicina por mais de mil anos.



Idade Média

• Idade das “Trevas”:

• Consolidação do cristianismo (negação (??) do 
corpo e exaltação da alma)

• Édito de Milão (fim da perseguição aos 
cristãos em 313 DC)

• Édito de Tessalonica (cristianismo se torna 
religião oficial do Império Romano, em 391DC)
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O renascimento

• Por volta de 1200 são 
fundadas as primeiras 
universidades na Europa 
(Bolonha, Coimbra, Paris, 
Oxford), em 1500 são mais 
de 70 universidades.

• As ciências e artes avançam; 
ocorre a descoberta do novo 
mundo.



Leonardo da Vinci  (1452 – 1519)

• Artista e cientista;

• Descreveu a marcha, na subida e 
na descida;

• Estudou a relação entre CG e 
equilíbrio;

• Realizou vários projetos ligados à 
engenharia;

• Só depois de mais de 200 anos 
que sua obra científica se tornou 
pública.



Leonardo da Vinci



Galileo Galilei (1564 – 1642)

• Pioneiro no método 
experimental;

• Estudou a queda de corpos;

• Aperfeiçoou o telescópio;

• Questionou (em bases 
científicas) o geocentrismo 
cristão;

• Foi julgado e condenado pela 
inquisição católica à prisão.



Giordano Bruno
Galileo Galilei em Veneza



Alfonso Borelli (1608 – 1679)

• Aplica a matemática e a 
física para explicar o 
movimento humano;

• Propôs algumas teses 
equivocadas, como a que 
defende que os nervos 
seriam canais com material 
esponjoso por onde 
circularia o gás nervoso.





Isaac Newton (1642 – 1727)

• Publica aquele que muitos 
consideram o livro mais 
importante de todos os 
tempos. (ver foto ao lado)

• Princípio da Inércia

• Princípio Fundamental

• Princípio da Ação e Reação

• Gravitação Universal

• Óptica



William Cheselden (1688 - 1752)

• Em 1733 Cheselden usa 
uma câmera escura para 
obter desenhos do 
esqueleto humano.

• É pioneiro na Osteografia 
(anatomia dos ossos).



Marie Françoise Bichat (1771 – 1802)

• Médico, anatomista e criador 
da histologia;

• Foi o primeiro a descrever a 
membrana sinovial;

• Identificou e diferenciou vários 
tecidos no corpo humano;

• Sistematizou a anatomia.



Muybridge & Marey (1890)

• A parceria do fotógrafo com o 
fisiologista possibilitaram 
importantes conquistas na 
análise do movimento 
humano.



Jules Amar (1879 – 1935)

• Publica em 1914, The
Human Motor, um tratado 
sobre a mecânica corporal, 
onde dá especial enfoque à 
atividade física no ambiente 
de trabalho;

• Foi um dos precursores da 
ergonomia.



Avanços Tecnológicos

• Fotografia

• Filmografia

• Goniometria

• Eletromiografia

• Dinamometria 

• Barometria 

• Cinemetria 



Finalizando

• A CINESIOLOGIA é uma disciplina que pretende 
compreender o movimento humano sobre o ponto de 
vista anatômico funcional.

• Mas isto não significa que a mesma é deva negligenciar, 
por exemplo, os aspectos culturais que influenciam neste 
movimento, por exemplo, sabemos dos malefícios do 
uso de salto alto, mas nos padrões culturais de hoje é 
improvável que as mulheres o abandonem em certas 
ocasiões sociais.


