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RESUMO 

Ao analisar o compêndio Epítome de História Universal é necessário compreender o autor 
Jonathas Serrano, é evidente que não dá para compreender o homem dissociado do meio no 
qual ele vive. E estudando o indivíduo dentro de seu contexto histórico é possível perceber as 
relações que são estabelecidas entre seus pares. Permite entender suas ações, seu pensamento 
e direcionamentos. Jonathas Serrano assume diversos cargos públicos que possibilitaram sua 
inserção na sociedade. No âmbito educacional posicionou-se a favor das mudanças no ensino 
de História a fim de acabar com as formas de memorização. O presente trabalho tem o intuito 
de estudar o livro de Jonathas Serrano e sua relação com o ensino de História a partir de 
elementos constituintes do processo de aprendizagem, entre eles as ilustrações. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica.  
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ABSTRACT  
Parsing compendium epitome of Universal history is necessary to understand the author 
Jonathas Serrano, obviously does not understand the man decoupled from the environment in 
which he lives. And studying the individual within its historical context, it is possible to 
understand the relationships that are established between peers. Allows you to understand 
your actions, your thoughts and relays. Jonathas Serrano assumes various public offices that 
enabled their integration into society. Under educational was in favour of the changes in the 
teaching of History in order to eliminate the forms of memorization. This work has the 
purpose of studying the book of Jonathas Serrano and its relation with the teaching of History 
from the constituent elements of the learning process, including the illustrations. For this, a 
bibliographic search was conducted.    
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Para compreender a obra Epítome de História Universal escrita pelo professor 

de História Jonathas Serrano é fundamental traçar um breve relato sobre ele, pois o lugar do 

sujeito na História diz muito sobre seu pensamento e suas ações. Jonathas Archanjo da 

Silveira Serrano nasceu em 1885 no Rio de Janeiro, filho de Ignez da Silveira Serrano e 

Frederico Guilherme Souza Serrano1 uma pessoa importante no cenário militar e político, 

ocupou o cargo de capitão-de-mar-e-guerra e de senador, representando Pernambuco de 1890 

a 1891, nas 21ª e 22ª legislatura. Serrano ficou órfão de pai aos sete anos de idade, sendo 

criado pela avó e pela mãe. “Doentio, frágil, franzino, filho único” (MICELI, 2001, p. 18). 

De 1901 a 1904 estudou no Externato do Gymnasio Nacional2, regulamentado 

pelo Decreto nº 3.914, de 23 de Janeiro de 1901, pelo qual, o objetivo da instituição era 

promover o desenvolvimento intelectual a fim de possibilitar o ingresso nos cursos superiores, 

neste também os alunos teriam o título de Bacharel em Ciências e Letras. Dividido em dois 

locais designados como Internato e Externato. Ambos independentes administrativamente, 

mas regidos pelas mesmas instruções dos órgãos oficiais.   

Apesar dos estabelecimentos de Ensino Secundário fossem voltados para a elite, 

os menos privilegiados ingressavam também com o auxilio de proteção. Para “ter acesso à 

escolaridade, e particularmente aos seus níveis superiores, implicava uma batalha árdua, 

excepcionalmente vencida pelas camadas menos favorecidas, à custa de humilhações e 

sujeições de toda natureza”. A instrução era um privilégio para os grupos dominantes. 

(XAVIER, 2008, p. 101). O Regulamento estabelecia o número de alunos ingressante 

gratuitamente no Externato, determinando os critérios para os despossuídos de recursos. Os 

contribuintes pagavam uma taxa ao fazer a matrícula e outra por trimestre adiantadamente. 

Para os filhos de funcionários públicos, a quantia poderia ser paga mensalmente.  

Define também a recompensa para os alunos aplicados. E como Jonathas Serrano 

sempre foi um aluno de destaque provavelmente recebeu inúmeras premiações. “Desde 1901, 

                                                           
1
 Frederico Guilherme Souza Serrano ocupou em 13 de maio de 1872, o cargo de 1º tenente; de 04 de janeiro 1888 a 15 de 

junho de 1889 era contra-almirante. No senado,  
2 O Decreto de nº 981 de 08 de novembro de 1890 aprovou o Regulamento da Instrução Primária e Secundária do Distrito 
Federal, em seu título V versa sobre o Ensino secundário estabelecendo que será ministrado sob a tutela do Estado no 
Gymnasio Nacional. DECRETO N. 981 - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1890: Approva o Regulamento da Instrucção 
Primaria e Secundaria do Districto Federal. Disponível in: 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/4_1a_Republica/decreto%20981-
1890%20reforma%20benjamin%20constant.htm, acesso em: 09/10/2010. Já o Decreto nº 3.914, de 23 de Janeiro de 1901, 
aprova o regulamento para o gymnasio Nacional. O Regulamento está estruturado da seguinte forma: A Organização 
Scientifica do Instituto: Instituição do Gymnasio Nacional; do Curso; Dos programmas de ensino; Dos exames. Dos alumnos: 
Admisão dos alumnos; Da disciplina escolar; Da frequencia; Das recompensas. Do magisterio: Das lentes e professores da 
congregação; Dos concursos; Dos preparadores. Da Administração: Do pessoal administrativo; Dos directores; Do vice-
irector; Dos secretarios; Dos escrivães; Do medico; Dos inspectores de alumnos; Dos bedeis; Dos empregados internos. 
Disponível in: http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-3914-23-janeiro-1901-503356-publicacao-1-
pe.html, acesso em: 09/10/2010.   
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no então Externato do Gymnasio Nacional, Jonathas Serrano mereceu o carinho dos 

superiores e o respeito dos collegas” (SERRANO, 1937, p. 5). Ele foi um excelente aluno, 

destacando-se em quase todas as disciplinas, exceto latim, pois o professor não contemplava 

nenhum aluno.  Em 1903 já ministrava aulas particulares. (FREITAS, 2006, p. 41). Em 1904 

ele escrevia para o jornal Tagarela, tendo uma coluna fixa, denominada de Um pouco de 

tudo. Escreveu também poesias: Evangelização (1907) e Coração (1913).   

Após o secundário, Serrano foi estudar na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro 

de 1905 a 1909.  Por ser um aluno de destaque recebeu o prêmio Conselheiro Machado 

Portela. Em 1907, Serrano fundou a União Catholica Brasileira. Casando em 1912 com Maria 

Celeste Duprat3 teve quatro filhos: Luiz Duprat Serrano, Celeste Duprat Serrano, Paulo 

Duprat Serrano e Flávio Duprat Serrano. 

Ele foi membro em 1914, do Conselho Superior de Ensino do Estado do Rio de 

Janeiro, Sub-Diretor Técnico da Instrução Pública. Na Escola Normal prestou concurso para 

professor, em 1916 e foi posteriormente diretor dessa instituição. Diversos percursos como 

docente foram trilhados por Serrano, foi professor substituto na Faculdade de Direito do Rio 

de Janeiro. Prestou concurso no Colégio Pedro II para o ingresso como professor catedrático. 

Para a seleção, eram exigidas duas teses: uma de escolha livre, a qual apresentou O 

movimento corporativo na França Medieval e o outro ponto, escolhido pela banca 

versando sobre A idéia de independência na América.  

Jonathas Serrano ocupou cargos importantes na educação brasileira, era pessoa de 

confiança de Fernando de Azevedo, trabalhou juntos na Diretoria Geral de Instrução Pública 

do Distrito Federal. Amigo de Escragnolle Doria, que possibilitou o acesso de Serrano a 

diversos locais de pesquisa, apresentou pessoas influentes, entre outras. “O cultivo das boas 

amizades, certamente foi determinante nas suas vitórias no magistério”. (FREITAS, 2006, p. 

43).  

Era membro também do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ao falecer em 

19 de outubro de 1944, foi substituído por Eugênio Vilhena de Morais em 12 de dezembro de 

1944, conforme o estatuto, para a cadeira de bibliografia. Para Calmon (1944) este acontecido 

foi inesperado, nas seções da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro4: Elogios 

dos sócios falecidos escrita por Pedro Calmon e na correspondente ao Noticiário, o professor 

                                                           
3 Filha de Carlos Eduardo Duprat, 2º Visconde de Duprat e Maria Teresa Bulhões Pedreira  
4
 A revista do IHGB está disponível no site: http://www.ihgb.org.br/rihgb/rihgb1944volume0185.pdf. Ela refere-

se ao número 185 correspondente aos meses de outubro e dezembro, acesso em: 09/10/2010. 
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Jonathas Serrano é descrito da seguinte forma respectivamente: “O próprio ensino no seu 

heroísmo obscuro” e “Historiador e polígrafo”. (CALMON, 1944, p. 185).  

Epítome de História Universal é de 1913, segundo Calmon (1944) a obra foi 

distribuída pelos ginásios de todo o país tornando-se um clássico. No prefácio, o professor 

Escragnolle Doria afirma que: 

 

o compendio de Jonathas Serrano, filho espiritual e querido do Collegio de 
Pedro II, representa, no meu modesto sentir, excellente ensaio da nova 
orientação dos estudos históricos, outrora apenas confiados à memória, a 
sentinella do cérebro, the warder of the brain, como observa lady Macbeth 
ao esposo no Castello escossez (SERRANO, 1937, p. 9). 

 

Pelo que menciona o professor Doria, o compêndio representava uma 

diferenciação para o ensino de História. É preciso refletir sobre os sujeitos que falam: de 

quem falam? Para quem falam? Por que falam? Como falam? O comentário de um grande 

amigo, padrinho e incentivador para o progresso intelectual deve ser visualizado levando em 

consideração diversos contextos: a vontade pessoal de auxiliar na projeção intelectual e 

também na competência demonstrada nos anos de estudos de Serrano. Pois, o discurso é 

construído a partir de estratégias acerca de um determinado propósito. Dória “convenceu o 

livreiro Francisco Alves5 a editar o Epitome de História Universal (1913), primeiro didático 

produzido por Serrano” (FREITAS, 2006, p. 43). O professor de destaque do Colégio Pedro 

II, prefaciar uma obra pode ser analisada como uma carta de recomendação para o editor. 

Desempenhando um papel importantíssimo no campo editorial brasileiro, a 

Editora Francisco Alves & CIA6 era responsável pela edição de diversas obras que circulavam 

no Brasil. Assim, para um escritor, ter sua obra veiculada a essa empresa era fundamental, 

                                                           
5 Francisco Alves de Oliveira era sobrinho de Nicolau Antônio Alves fundador da Editora Clássica, nasceu em 2 de agosto de 
1848 e chegou ao Rio de Janeiro em 1863 para trabalhar com o tio na Editora. Em 1882 firmou o contrato de formação da 
sociedade Alves & Cia. A empresa se desenvolveu e em 1903, Francisco Alves resolveu “anexar a empresa que tinha 
criado em São Paulo, formando uma só firma para a sua livraria-editora. Com essa fusão, deixaram de existir a 
Francisco Alves, no Rio de Janeiro, e a Alves & Cia., de São Paulo, criando-se a Francisco Alves & Cia., em 5 
de janeiro de 1903. Na composição desta firma entra o sócio de Francisco Alves em São Paulo, Manuel Pacheco 
Leão”. Para maiores informações sobre a legitimação da Editora consultar: BRAGANÇA, Aníbal. A Francisco 
Alves na História do Livro: uma introdução. apresentado no I Seminário Brasileiro Livro e História Editorial, 
em 2004. Disponível in: http://www.uff.br/lihed/images/anibal_livros/f_alves_introducao.pdf, acesso em 
17/10/2010. 
6 A editora foi criada como Livraria Clássica pelo imigrante português Nicolau Antônio Alves (1827-1902), em 
15 de agosto de 1854, ficava na Rua dos Latoeiros, no centro do Rio de Janeiro. “Inicialmente era voltada 
especialmente para o nascente público escolar da Corte, logo se tornaria uma livraria-editora de livros didáticos”. 
Para conhecer mais sobre a história da editora ver: BRAGANÇA, Aníbal. A Francisco Alves na História do 
Livro: uma introdução. apresentado no I Seminário Brasileiro Livro e História Editorial, em 2004. Disponível 
in: http://www.uff.br/lihed/images/anibal_livros/f_alves_introducao.pdf, acesso em 17/10/2010. 
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devido a circulação em todo o país, outro motivo que também deve ser levado em 

consideração é que: 

 

A atuação de Francisco Alves como editor foi muito relevante para a 
profissionalização do escritor no país. Contrariamente ao que era habitual 
entre os editores de seu tempo, seus contratos remuneravam dignamente os 
autores, mesmo para os padrões atuais e eram cumpridos de forma 
irrepreensível e pontual. (BRAGANÇA, 2004, p. 07) 

 

Destacando que o contrato de cessão de direitos autorais entre o editor e o autor 

definia as responsabilidades de ambos e depois de computadas as despesas, os lucros eram 

repartidos, sendo atribuídos 50% a cada, ficando o autor responsável pela difusão da obra nas 

instituições de ensino pública e privada.  

Quanto a editora, possuía filiais e livrarias/papelarias credenciadas em diversas 

cidades do Brasil, constituindo-se numa base sólida para a edição de várias obras. Ela 

utilizava várias estratégias para difundir suas produções, ao final do livro apresentava um 

catálogo com as obras produzidas. Também recorria aos anúncios e propagandas nas Revistas 

pedagógicas, em Minas Gerais, a revista do Ensino trouxe em diversos números, no verso da 

capa, nas páginas finais e internas a propaganda: de listas de livros indicados para as escolas e 

para os professores; livros que estavam de acordo com o Decreto 8094 de 1927; 

enciclopédias. 

Desta forma, podemos constatar que: 

 

Em 1930, esse espaço foi ocupado exclusivamente com anúncios da Livraria 

Francisco Alves, que indicou uma série de livros que poderiam ser 
adquiridos pelos professores para que montassem suas bibliotecas 
particulares e, no caso dos diretores, essas indicações serviriam para que 
fossem montadas as bibliotecas de professores e alunos nas escolas. 
(BICCAS, 2008, p. 129). 

 

Em 1938, dos seis exemplares da Revista, apenas a editora foi o único anunciante. 

É necessário refletir sobre qual a relação entre a editora e o governo? A Revista do Ensino foi 

um instrumento do governo, importante para a difusão das idéias que o Estado considerava 

inovadoras para a formação do professor, estruturada em duas partes: uma voltada para a 

prática pedagógica, produção dos professores e outra para a divulgação das ações 

governamentais.  

É sabido que no início do período republicano persistiu a preocupação com a 

formação de professores, pois a educação seria “um instrumento para a organização 
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harmoniosa da sociedade, tendo como objetivo a promoção do bem comum”. (FONSECA, 

2009, p. 15). O grande número de analfabeto decorrente da falta de instrução para todos, era 

um mal que deveria ser sanado por meio da constituição de uma escola democrática e de uma 

formação adequada para os professores.  

Uma das formas de promover o desenvolvimento educacional por meio da 

formação docente foi à criação de Revistas Pedagógicas oferecendo propostas consideradas 

inovadoras de práticas docentes, entre outros assuntos pertinentes aos professores.  Nesse 

contexto, o Regulamento da Instrução Primária e Secundária do Distrito Federal estabeleceu 

que uma das competências do Pedagogium
7
 seria a criação de uma Revista Pedagógica.  

Em outros Estados, por meio de Estatutos, foi também instituída a criação de 

revistas, subsidiadas pelo Estado, ou por Associação de professores. Elas representaram uma 

forma de difundir as críticas, a oposição sobre a situação do ensino público e as condições do 

professor. Bem como, a preocupação com a formação docente, a apresentação de temas 

concernentes a atuação profissional, a organização de conferências e os feitos educacionais 

promovidos pelo governo. As revistas serviram como instrumento de reivindicação, denúncia, 

contestação e difusão das idéias governamentais acerca dos projetos e reformas pedagógicas. 

Dentro dessa perspectiva, em São Paulo, podemos citar A Revista de Ensino criada em abril 

de 1902, pela Associação Beneficente do Professorado Público.  

A forma de organizar as revistas demonstra o seu caráter, no caso da Revista de 

Ensino:   

Com esta organização interna a Revista propunha-se discutir questões gerais 
às quais o professorado não poderia estar alheio, estabelecer um debate que 
lhe permitisse intervir na feitura das leis, fornecer material para o trabalho 
pedagógico, orientar a prática desse trabalho, divulgar críticas e notícias 
sobre obras didáticas, além de informar sobre a ocorrência de eventos no 
âmbito do sistema de ensino e sobre as medidas oficiais... (CATANI, 2003, 
p.73) 

 

Desse modo, as revistas assumiram um papel preponderante ao decorrer da 

existência, seja sustentada pelo Estado ou não. Tanto para preparar os docentes, como para 

propagar informações, produtos, inclusive o livro didático. 

                                                           
7 Pedagogium era um estabelecimento de ensino “destinado a offerecer ao publico e aos professores em particular os meios de instrucção 
profissional de que possam carecer, a exposição dos melhores methodos e do material de ensino mais aperfeiçoado”. DECRETO N. 981 - 
DE 8 DE NOVEMBRO DE 1890: Approva o Regulamento da Instrucção Primaria e Secundaria do Districto Federal. Disponível in: 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/4_1a_Republica/decreto%20981- 
1890%20reforma%20benjamin%20constant.htm, acesso em: 09/10/2010. “Constituir-se o centro impulsor das reformas e melhoramentos de 
que carece a educação nacional, afferecendo aos professores publicos e particulares os meios de instrucção profissional, a exposição dos 
melhores methodos e do material de ensino mais aperfeiçoado”. Do fim do Pedagogium e sua organização. Disponível in: 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=49557, acesso in: 09/10/2010. 
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Voltando a Jonathas Serrano. Escranolle Doria além de indicar para publicação 

pela Editora Francisco Alves, o Epitome de História Universal, também foi responsável pela 

inserção da obra no Colégio Pedro II em 1915. “Sua adoção nas classes, seu modo de 

consumo, sua recepção, seu descarte são capazes de mobilizar, nas sociedades democráticas, 

sobretudo, numerosos parceiros (professores, pais, sindicatos, associações, técnicos, 

bibliotecários, etc.) e de produzir debates e polêmicas. Assim, “esse livro até poderia ser 

moderno, vazado em pesquisa erudita atual, qualidades que atraíram a atenção do renomado 

João Ribeiro. Mas daí, até ser incluso no programa do Pedro II (1915), precisaria, como 

precisou o Serrano, da intermediação de Escragnolle Dória (FREITAS, 2006, p. 43).  

Percebe-se a importância de Dória nos diversos campos. Comprovada na análise 

realizada nesse trabalho em diversos aspectos, inclusive, pela edição do livro, objeto desse 

estudo, no qual para dar credibilidade à obra, a editora evidencia que o prefácio foi escrito por 

Escragnolle Dória, professor de História do Colégio Pedro II.   

Refletindo sobre a edição analisada que corresponde a 17ª, de 1937, percebe-se 

que ele circulou no Brasil por vários anos. Havia a preocupação da editora em situar a obra e 

as representações de pessoas ilustres e instituições importante. Isso é visível na contracapa 

trazendo as seguintes informações: a obra é adotada no Colégio Pedro II, na Escola Normal 

do Rio de Janeiro e em vários estabelecimentos de instrução da capital e dos Estados. Faz 

referência a Escragnolle Dória, como foi abordado anteriormente.  

Informa também que foi revista e aumentada. No entanto, acredito que se houve 

alguma alteração ocorreu em 1918, data da escrita da nota preliminar, correspondente a 4ª 

edição, escrita pelo autor. A constatação disso é que ao fazer menção a Jonathas Serrano 

identifica como “do Instituto Histórico e da Escola Normal”, ele ingressou nessas instituições 

em 1919 e 1916 respectivamente. Portanto, podemos constatar que as edições não eram 

modificadas, no ano de 1926 ele já fazia parte do quadro de professores do Colégio Pedro II e 

em 1937, ano correspondente a edição anunciada, ele ocupava cargos importantes na 

educação brasileira.  

O estudo da obra de Jonathas Serrano é importante a medida que busca analisar 

como era o ensino de História a partir do livro didático construído por um professor de 

História, que defendia a utilização de práticas pedagógicas encantadoras responsáveis por 

livrar o ensino da memorização. 

A pesquisa sobre livros didáticos é recente e vem alcançando espaço maior na 

História da Educação. Choppin (2004) aponta várias dificuldades para o estudo do livro, entre 

elas: a definição do objeto e a falta de bibliografia consistente para a análise em decorrência 



8 

 

dos estudos serem recentes. Ele divide as pesquisas sobre o livro didático em duas 

perspectivas: as que analisam sob a ótica de documentos, buscando as representações trazidas 

pelos conteúdos e pelos discursos e as que se debruçam sobre todos os aspectos contidos no 

livro didático, desde a concepção até o consumo. Embora em uma análise essas devam 

aparecem juntas, na maioria dos trabalhos encontram-se dissociadas. 

Ele apresenta quatro funções para os livros didáticos levando em consideração o 

contexto social, cultural, temporal e pedagógico. São consideradas funções do livro didático: 

Referencial (curricular ou programática), pois reproduz os conteúdos programáticos 

considerados fundamentais para a formação dos indivíduos; Instrumental, a partir do 

momento que disponibiliza exercícios, apresenta métodos, técnicas para a aprendizagem e 

facilidade de absorção dos conhecimentos dispostos no material; Ideológica, visualizado 

como instrumento de difusão de valores e cultura das classes dominantes. Assume o sentido 

de doutrinação e atua de forma obrigatória ou implícita; Documental, à medida que 

proporciona ao aluno um vasto acervo de documentos distintos que podem desenvolver o 

senso crítico do aluno. Essa função aparece recente na literatura escolar “só é encontrada — 

afirmação que pode ser feita com muitas reservas — em ambientes pedagógicos que 

privilegiam a iniciativa pessoal da criança e visam a favorecer sua autonomia; supõe, também, 

um nível de formação elevado dos professores”. (CHOPPIN, 2004, p. 05). 

Tomando a primeira função, Referencial do livro didático, apresentamos um 

quadro demonstrativo de parte dos conteúdos elencados em Epítome de História Universal, 

o critério para escolha dos conteúdos deu-se a partir das ilustrações, associando o conteúdo e 

a temática. Nesse momento, o objetivo não é o de analisar as ilustrações e sua associação com 

o texto. Apesar situar as páginas, o título das lições, as temáticas, os conteúdos referentes à 

ilustração e as ilustrações veiculadas ao conteúdo. 

QUADRO I: Tema, ilustrações e conteúdos no compêndio: Epítome de História Universal 

Págin
a  

Título das lições Temática  Conteúdo referente à 
ilustração 

Ilustrações 

A arte prehistorica: renna 
gravada em um osso 

 
Tempos prehistoricos 

Machado de sílex 
Antiguidade do homem Dólmen em Locmariaquer 

(Morbihan) 
Primeiras formas sociaes Dólmen Korconno (Morbihan) 

 
 
 
15 - 
25 

 
 
 
Introdução  

 
 
Tempos 
prehistoricos 

Raças humanas Menhir  
O povo de Deus Moisés (segundo Miguel 

Angelo) 
 
Hebreus  

Dominio extrangeiro O Templo (reconstituição, 
segundo Chipiez) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Historia summaria do 
Egyto 

Interior da sala hypostyla do 
tempo de Luqsor 
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(reconstituição) 
Cabeça da múmia de Ramsés II 

Egypcios 
Civilização egypcia. 
Religião hieroglyphos 
Historia summaria Soberano assyrio a vasar os 

olhos de prisioneiros de guerra 
 
Assyrios e 
Babylónios Sciencias, artes e letras Escrita cuneiforme 
Phenicios  Industria. Commercio. 

Invenções phenicias 
Moedas phenicias 

Medo - Persas Cyro. Supremacia da 
Persia. 

Tumulo de Dario perto de 
Persepolis 

Indús  Historia summaria Um templo indú ou pagode. 
Escripta dos indús 

 
 
 
 
 
31 - 
70 

 
 
 
 
Antiguidade 
Oriental 
 

Chineses  Sciencias, artes e letras Escrita chinesa 
Sacrifício  
Minerva  

 
A religião. Os deuses 

Apolo  
A Pythonisa na tripode 
Entrada da Acropole de Athenas 
(reconstituição) 
Friso do Parthenon 

 
Esparta e Atenas, Lycurgo 
e Sólon 

Outro friso do Parthenon 
Ephebo armado Arte militar dos Gregos 
Trireme atheniense 
Milciades  Guerras contra os Persas 
Themistocles  

Retirada dos Dez Mil Sócrates  
Nascimento, casamento e 
morte. Nomes. 

Chiton dório do V século 

Vestuario  Trajo feminino do IV seculo 
Sciencias Éschylo  

 
 
 
 
 
 
 
Grécia  

Artes  O Parthenon  
 Estatueta da época 

homerica  
Apreciação final sobre a 
civilização grega 

O primeiro templo de 
Jupiter Capitolino 
(reconstituição) 

A Itália primitiva 

Tumulo etrusco  Sucessores de Rómulo 
Vesta1  A religião romana, os deuses, o 

culto. 
Lictores  Luta de classes 
Aspecto interior de uma 
habitação romana 
Aspecto exterior de uma 
habitação romana 

 
A habitação  

A toga 
Matrona de stola e palla 
Trajes de mulheres 
romanas 

 
Vestuário   

O campo  Soldado romano 
As guerras púnicas Anníbal  
As províncias. Vencidos e 
escravos 

Escravo gaulês cavando a terra 

Pompeu. Conjuração de 
Catilha 

Cícero  

César. O primeiro 
triumvirato 

César  

Rivalidade de César e 
Pompeu 

Ponte sobre o Rheno construída 
por Cesar (reconstituição) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 - 
182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antiguidade 
Clássica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma  

Augusto. Estabelecimento Augusto  
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do Império 
Tibério. Calígula. 
Cláudio. Nero 

Arco triumphal de Tito 

Scena theatral Successores de Nero. Os 
Flávios A via tumular em Pompeia 
Os Antoninos Uma rua de Pompeia 

Caricatura de Caracalta O Christianismo e o 
Imperio romano Carro de corridas (esculptura 

romana) 
Pintura das catacumbas O Christianismo nos tres 

primeiros seculos O coliseu de Roma 
O monachismo no 3º 
seculo 

A ponte de Gard (construcção 
romana) 

Diocleciano e a Tetrarchia Estatua de Septimio Severo 
Gladiador Constantino  
Cambate de gladiadores 

Letras  Vergílio  
Artes  Columma Trajana 

   

 
O direito romano 

Exterior das arenas de Arles. 
Interior das arenas de Arles. Um 
corredor das arenas de Nimes 

As principaes Invasões Pente, broches, espada, tromba 
de caça (encontrados na 
Allemanha em sepulturas do 
século IV) 

Attila e os Hunnos Guerreiro franco 
Clóvis e os Francos Adolescente germânico 

(columna Antonina em Roma) 

 
 
 
 
 
Bárbaros  

 
 
Os germanos. Costumes 
primitivos 

Moedas dos Barbaros 
(encontradas no tumulo de 
Childerico em Tornay) 

Justiniano  Mosaico byzantino (egreja de 
Santa Appolinária na Itália) 
 

A sociedade byzantina. O 
imperador, a corte, os 
costumes 

Casa byzantina 

O império 
byzantino no tempo 
de Justiniano 

A arte byzantina Interior da egreja de Santa 
Sophia 

Os Arabes antes de 
Mahomet 

Oliphante enviado a Carlos 
Magno por Harum – al – 
Raschid (Thesouro de Aix-la-
Chapelle) 

Mahomet  Espada enviada a Carlos Magno 
por Harum – al – Raschid 
(Thesouro de Aix-la-Chapelle) 

O Islamismo e sua 
propagação 

A doutrina muçulmana Copo de vidro árabe (museu de 
Chartes em França) 

Os Carlovingios Sello de Pepino-o-Breve 
(archivo de S. Maximino de 
Treves) 
Sello de Carlos Magno Carlos Magno 
Carlos Magno (mosaico de S. 
João de Latrão) 
Dama nobre da época dos 
carlovingios 

 
 
 
 
 
 
 
 
183 – 
263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183 - 
263 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia da 
Edade Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia da 
Edade Media 

Governo dos reis 
bárbaros. – Carlos 
Magno: a unidade 
imperial e chistan 
do Occidente 

Desmembramento do 
Imperio Carlovingio 

Nobre da época dos 
carlovingios 



11 

 

O Castello de Coucy Feudalismo  Hierarchia feudal 
Cavalleiro armada (vitraes da 
cathedral de Chartres) 

Pontificado de Gregório 
VII (1073 – 1085) 

Henrique IV ajoelhado deante 
de Mathilde em Canossa 
(manuscrito do século XI 
existente no Vaticano) 

A Egreja na edade 
Media – 
Organização e 
reformas – 
Conflitos com o 
poder temporal. 
Triumpho da Egreja 

A concordata de Worms Canossa (estado actual das 
ruínas do Castello) 

A Egreja na Edade 
Media – As 
heresias, as ordens 
religiosas, a 
Inquisição 

As ordens religiosas Um dominicano 

Império árabe Estribo árabe 
A civilização árabe Cadeado árabe 

Os Arabes – 
Civilização – 
Conquista e influxo 
no Occidente 

Arte árabe Arcadas da mesquita de 
Cordova 
Sala dos reis mouros na Alcazar 
de Sevilha 

Causas  

Mesquita de Omar em 
Jerusalém  
Vista de uma rua em Jerusalém 
Cavalleiro da ordem de S. João 
e Templario 

Cruzadas  

As grandes cruzadas 

A Egreja do Santo Sepulcro em 
Jerusalém 
Catedral de S. Pedro em 
Angoulême (estylo romance) 

O século XIII. Vida 
intellectual – A 
escolástica; as 
universidades – a 
architectura gothica 

Architectura gothica 

Cathedral de Amiens (estylo 
gothico) 
 
 
 

Flandres Lubeck; a Camara Municipal 
(Rathaus) onde annualmente se 
reuniam os deputados da 
Hansea 

O commercio e as 
cidades medievaes – 
A Hansea. Flandres 
– Cidades italianas, 
Génova, Veneza, 
Milão, Florença – 
independência da 
Suissa 

A Itália Republicas Veneza – Palacio ducal 

Principaes períodos da 
guerra 

Armadura do tempo de Carlos 
VII (compagnies d’ordonnance) 

Joanna d’Arc. 
Consequencias da guerra 

Joanna d’Arc (segundo uma 
estatua do século XV) 
Janizaro do século XV (segundo 
um desenho de Bellini) 

  

A arte militar na 
Edade Media – A 
guerra dos Cem 
Annos – A invasão 
turca Os turcos. Tomada de 

Constantinopla 
Tumulo de Tamerlão em 
Samarcanda 

Conhecimento 
geographicos da Edade 
Media 

Caravela do século XV 

Descobrimentos 
marítimos dos 
Portugueses 

Vasco da Gama 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descobrimentos 
marítimos. Origens, 
marcha e resultados 

Colombo  Torre de Belem em Lisboa 
(monumento commemorativo 
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do descobrimento das Índias) 
Christovam Colombo 
Cerâmica peruana 

 

Os indígenas americanos 
Magalhães  

A Renascença O Moisés de Miguel Angelo 
Causas do Renascimento Busto de crença por Donatello 
Precursores do 
Renascimento 

Retrato de Erasmo por Holbein 

Murillo: a Immaculada 
Conceição 

A Renascença. Seus 
caracteres na 
literatura e nas artes 

Séculos XV e XVI. 
Renascimento puro 

São Pedro e o Vaticano 
As guerras da Itália O papa João II 
O império de Carlos V Carlos V 

Francisco I e Carlos 
V 

Luta da casa d’Austria 
com a França 

O Escurial 

Luthero  Luthero  
Calvino  Calvino  

A reforma – 
Luthero – As 
diversas seitas 
anticatholicas 

A Reforma na Inglaterra. 
Henrique VIII 

Henrique VIII 

Francisco de Lorena Duque de 
Guise 

Os Huguenotes e as 
guerras de religião 

Reinado de Henrique IV 

Henrique IV 

Os Franceses no Brasil Maria de Medicis 
A monarchia espanhola Guilherme de Orange, o 

Taciturno 
Phillippe II – Isabel 
e Maria Stuart 

Isabel e Maria Stuart Isabel 
A contra-reforma 
catholica. 
Reorganização. Os 
jesuitas 

Os jesuítas  Ignácio de Loyola 

A França antes do 
ministério de Richelieu 

Richelieu 

Richelieu Nobre no principio do reinado 
de Luis XIII 

 Burguês, no reinado de Luis 
XIII 

O absolutismo em 
França. Luis XIII e 
Luis XIV 
 
 

Guerra de successão do 
Espanha. 1700 - 1713 

Carruagem da corte de Luis 
XIV em 1664 

A guerra dos Trinta 
Annos (1618 – 1648) 

Gustavo Adolpho O direito 
internacional nos 
tempos modernos. 
A diplomacia – O 
equilíbrio europeu e 
os exércitos 
permanentes. Arte 
militar dessa epoca 

A arte militar. Os 
exércitos permanentes 

Navio de guerra do reinado de 
Luis XIV 

Letras  Corneille  
Racine 

Séculos XVII e 
XVIII. Sciencias, 
artes e letras 

Artes  
Molière  

Revolução de 1648. 
Comwell  

Carlos I, segundo o retrato de 
Van Dyck 

A republica Cromwell  
Restauração de Stúarta Carlos II 
Revolução de 88 Guilherme de Orange 

Formação da 
constituição inglesa 
nos séculos XVII e 
XVIII. O regimen 
parlamentar 

A Inglaterra no XVIII 
seculo 

William Pitt 

Frederico Guilherme, o rei-
sargento 

 
 
 
 
 
267 – 
352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
267 - 
352 

 
 
 
 
 
Historia 
Moderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia 
Moderna 

Luis XV – 
Frederico e Maria 
Teresa. Pedro o 

A monarchia prussiana 

Frederico II 
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Nobre russo A guerra dos Sete Annos 
Nobre russo em trajo de 
ceremonia (XVII século) 

Grande e Carlos XII 

Catharina II Catharina II 
Montesquieu 
Estatua de Voltaire segundo 
Houdon 

O movimento de 
reforma no século 
XVIII. 
Economistas, 
philosophos e 
reformadores. A 
Encyclopedia 

Movimento intellectual. 
Os philosophos 

João Jacques Rousseau 

A questão dos impostos Franklin  

  

A revolução da 
independência 
americana 

Washington  Washington 

Luis XVI (1774 – 1793) Luis XVI 
Convocação dos Estados 
Geraes 

Mirabeau  

Assembléia Constituinte 
(1789 – 1791) 

Danton  

Assembléia Legislativa 
(1791 – 1792) 
 

A torre do Templo em 1792 

Robespierre  
Marat  

A Revolução 
Francesa. 
Apreciação geral 
das origens; marcha 
dos successos; 
conseqüências 
 
 
 

 
Convenção Nacional  

Maria Antonieta a caminho do 
cadafalso (16 de outubro de 
1793) 

Consulado  Napoleão I, segundo o quadro 
de David 
Ney 

Consulado e 
Império (1799 – 
1815) Primeira restauração. Os 

cem Dias O campo de Waterloo – (à 
direita o monumento erguido 
em 1904 em memória do 
exercito francês) 
Trajos elegantes da época de 
Luis Philippe 

Governo 
Constitucional na 
Europa 

Revolução de 1830 

Luis Phillippe 
Segundo Imperio. 
Napoleão III 

Napoleão III A Europa de 48 a 70 

A unidade Alleman. 
Guerra franco-prussiana 

Bismarck  

Século XIX – A 
literatura. O 
romantismo e as 
novas escolas 
literarias 

Escola Naturalista Victor Hugo 

Claude Bernard Século XIX – As 
sciencias – As 
applicações das 
invenções: vapor, 
electricidade, etc – 
A philosophia 

Sciencias physicas e 
naturaes Pasteur  

Emancipação das colonias Bolívar  A América nos 
séculos XIX e XX Guerra de secessão (1861 

– 1865) 
Lincoln  

Causas  Alberto da Bélgica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
353 – 
417 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia 
Contemporanea 
 
 
 

A Grande Guerra 
Do crime de Saravejo à 
batalha de Marne 

Guilherme II (Kaiser) 
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   Da batalha do Marne à 
entrada dos Estados 
Unidos na guerra 

Wilson  

Fonte: SERRANO, Jonathas. Epítome de Historia Universal. 17. ed., Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 
1937. 
 

Ao elencar os conteúdos e as ilustrações concernentes aos temas que o autor 

coloca em seu texto podemos perceber que o período pré-histórico é pouco explorado e 

apresenta apenas cinco gravuras. O maior número de conteúdo e ilustrações foi utilizado no 

capítulo referente a idade Moderna, nesse ele seleciona as figuras ilustres. Em alguns 

capítulos, Serrano traz ilustrações da vida cotidiana, de vestuário, de objetos como pentes, 

broches, espadas, entre outros.  

Diante dos conteúdos expostos na tabela, é necessário refletir também sobre: 

como essas imagens estão associadas ao conteúdo? Qual o caráter dessas gravuras? Estão 

dentro dos preceitos pregados pela idéias modernizadoras do ensino? Elas permitem o 

desenvolvimento reflexivo? Essas questões serão respondidas no próximo trabalho. É preciso 

destacar também que é necessário situar os quadros sinópticos, cronológicos e os mapas que o 

autor disponibilizou no texto. 
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