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Resumo: O presente trabalho apresentará a história 

da Resistência dos Materiais do século XVII, quando 

foram publicados os primeiros trabalhos de Galileu 

Galilei, até o século XX, colocando em evidência os 

principais autores e a elaboração de suas teorias. O 

objetivo desta pesquisa é elaborar um curso sobre o 

tema, baseado na obra de Timoshenko (History of 

Strength of Materials). O trabalho terá como resultado 

final um texto técnico e também uma apresentação para 

consulta dos alunos de engenharia. 

. 

1.Introdução 
A ciência dos materiais está sendo cada vez mais 

aprimorada com o passar dos anos. Quando o homem 

era nômade, havia a necessidade de se criar 

equipamentos bélicos para a sua defesa e demarcação de 

território. Quando o mesmo se tornou sedentário, houve 

a necessidade de se criar outros equipamentos, como, 

por exemplo, equipamentos para agricultura e 

construção de um abrigo. A partir deste fato, surgiram 

os conhecimentos empíricos sobre a dureza do material 

Este trabalho apresentará a história da Resistência 

dos Materiais, desde os Egípcios, até os dias atuais. 

Antes do século XVII (antes do Renascimento e do 

início oficial da Resistência dos Materiais), é citado o 

povo Egípcio, Grego e Romano. 

Antes do início oficial da Resistência dos Materiais, 

ouve-se falar sobre a história do grande inventor, pintor 

e cientista Leonardo da Vinci. No início oficial da 

Resistência dos Materiais, é apresentado a história de 

Galileu Galilei, inventor e cientista que deu o primeiro 

passo no estudo da área. Será apresentado, juntamente 

com sua história, seus estudos e sua obra, que foi a 

primeira publicação na área de análise de tensões. 

Constará, também, fotos esquematizando seus 

experimentos, com algumas deduções de fórmulas. 

Este trabalho é baseado, principalmente, no livro 

“History of Strength of Materials”, escrito por 

Timoshenko, em 1953. Este livro, mesmo sendo antigo, 

apresenta todas as informações de como os grandes 

nomes da mecânica chegaram nas fórmulas e 

conclusões conhecidas hoje, além de apresentar algumas 

curiosidades 

2. Metodologia 
O projeto consiste em, basicamente, procurar 

informações históricas sobre os acontecimentos 

importantes no mundo da Resistência dos Materiais, ora 

em livros históricos, ora em artigos científicos.  

Contudo, estes artigos são difíceis de serem 

localizados, e, uma vez encontrados, são antigos. Fotos, 

tabelas e informações adicionais serão localizadas no 

próprio livro, em sites, documentários (principalmente 

os provindos dos canais Discovery e History) e outras 

referências. 

Utiliza-se diversas figuras, como a figura 1, que 

apresenta uma curiosidade sobre como foi transportado 

os grandes blocos que construíram a Pirâmide de Gizé, 

no Egito. Essas imagens serão colocadas em um arquivo 

PowerPoint, com o intuito de montar um arquivo que 

será apresentado no curso.  

No curso, a metodologia a ser utilizada será uma 

forma de abordagem mais “informal”, ou seja, será 

apresentado o conteúdo do trabalho na forma de 

conversa (bate-papo), no qual os alunos poderão 

participar ativamente, o tempo todo. 

 

 

 
Figura 1 -Transporte dos blocos da Pirâmide de 

Gizé, por meio de terra úmida 

 

3. Resultados e Conclusão 
O resultado atingido até o momento foi o relatório 

parcial do projeto, que apresenta autores até o século 

XVII. 
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