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Resumo
O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise do livro escrito pelo Professor Agliberto Xavier,
intitulado Théorie des Approximations Numériques et du Calcul Abrégé, publicado na França em 1909.
Considerando que são poucos os documentos que versam a respeito do desenvolvimento do Cálculo
Numérico no Brasil, decidimos por analisar um período na História do Ensino de Cálculo Numérico,
mediante o livro de Agliberto Xavier. O referido livro é fonte primária e, portanto, essencial para o
desenvolvimento deste trabalho. A proposta foi desenvolvida por meio de uma pesquisa históricodocumental, realizada na Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), na Biblioteca
do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação (ICMC/USP); na Biblioteca do Instituto de
Matemática e Estatística (IME/USP), no Museu Casa Benjamin Constant, e no NUDOM - Núcleo de
Documentação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Este trabalho inclui uma análise do livro feita
através de uma descrição do conteúdo exposto pelo autor, e comentários ao final de cada capítulo, de
forma a compreender os passos utilizados pelo mesmo.

Abstract
The aim of this work is to present an analysis of the book written by Prof. Agliberto Xavier, entitled
Théorie des Approximations Numériques et du Calcul Abrégé, published in France in 1909. Considering
that there are few documents regarding the development of the Numerical Methods in Brazil, we have
decided to analyze a period in the History of Numerical Methods Teaching, using the book of Agliberto
Xavier. The related book is primary source, therefore, essential for the development of this work. The
proposal was developed by a historical analyses of documents found in the library of the Escola de
Engenharia de São Carlos (EESC/USP), in the library of the Instituto de Ciências Matematicas e da
Computação (ICMC/USP); in the library of the Instituto de Matemática e Estatística (IME/USP), in the
Museum Casa Benjamin Constant, and in the NUDOM - Nucleus of Documentation of the Colégio Pedro
II, in Rio de Janeiro. This work includes an analysis of the book made through a description of the content
displayed by the author, and commentaries at the end of each chapter. With these commentaries we
believe that the reading will be easier.

