
O curso MAREY: A ARTE E A 
CIÊNCIA DO MOVIMENTO 
foi idealizado para promover uma 

discussão a respeito de como o 
estudo da fisiologia do movimento 
contribuiu para o desenvolvimento 

do conhecimento em diversas esferas 
da sociedade – artística, cultural e 

tecnológica. Este curso se baseia no 
trabalho do estudioso francês Étienne-
Jules MAREY (1830-1904). MAREY 
revolucionou o estudo da fisiologia do 
movimento e transcendeu a aplicação 

do desenvolvimento científico, 
contribuindo para muito além das 

barreiras físicas dos sistemas biológicos, 
mas também, para a história do cinema 
e instrumentação física, por exemplo.



O curso A ARTE E A CIÊNCIA DO MOVIMENTO 
está organizado em seis semanas de estudo, oferecidas 
por meio da plataforma Moodle. Se destinará àqueles 
que têm interesse pelo impacto do trabalho de Étienne-
Jules Marey e pelo estudo da fi siologia do movimento 
sob uma perspectiva ampla. Se destinará ainda aos 
amadores do mundo vivo e das suas diferentes formas 
de representação, de modo especial aos profi ssionais do 
esporte, da arte, da fi losofi a, psicologia, biologia, das 
engenharias, e, sobretudo, aos profi ssionais da saúde.

A presente edição do curso em tela é resultado de 
uma parceria do Laboratório de Neurofi siologia 
Cognitiva-LabNeuro (Departamento de Fisiologia 
- ICB/UFJF) com o Laboratório Inserm U1093 
Cognition, Action, et Plasticité Sensorimotrice 
da Universidade de Borgonha/França que nasceu 
no âmbito de uma parceria CAPES/COFECUB 
(819/14).

A edição francesa do curso foi resultado de um 
trabalho liderado pelo Prof. Thierry Pozzo com o 
apoio da Université de Bourgonhe-Franche-
Comté, Collège de France e Inserm. A presente 
edição foi coordenada pela Profª. Anaelli A. Nogueira 
Campos, com o apoio da Diretoria de Relações 
Internacionais, da Pró-reitoria de Extensão 
da UFJF e da Fadepe. Por fi m, uma parceria 
com o CEAD/UFJF permitiu a implementação do 
curso na plataforma Moodle de ensino a distância, 
possibilitando assim que esse magnifi centíssimo 
material seja oferecido a todos os amantes da arte, da 
ciência e do movimento . 

___________________________________________

PROGRAMA

Semana 1: Marey: a paixão pelo traço
Introdução
Marey, a escrita da vida
O encontro entre Marey e Muybridge
Bônus: Homenagem a Marey

Semana 2: Marey, o mágico do olhar
Marey, aquele que constrói com talento!
Demenÿ e a invenção do cinema
Marey, as imagens a serviço da arte
Instante fi lo: Marey e o positivismo
Bônus: A análise do movimento

Semana 3: Pintar a realidade ou os sentimentos?
Arte e ciência: um casamento movimentado
Ver com o corpo
Se o tempo me fosse contado
Demenÿ e a recomposição do gesto
Bônus: O projeto de Demenÿ

Semana 4: Do analógico ao digital
Do homem que anda ao andar do homem
O cérebro comunicante
Da ciência à arte
Instante fi lo: Marey e a criação artística
Bônus: Os neurônios-espelho

Semana 5: Vestígios de vida
Justo um traço para entender o pensamento
Da arte à ciência
O cérebro como medicamento
Instante fi lo: A intencionalidade do movimento
Bônus: As origens motrizes da linguagem

Semana 6: Marey: uma obra atemporal 
Demenÿ, precursor do treinamento esportivo 
A ciência é estetizada
As aplicações da MoCap
Instante fi lo: A fi siologia moderna
Bônus: A artilização da ciência
Conclusão


