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Resumo 

O artigo aborda a história da disciplina acadêmica Didática Geral, entre 1939 e 1968, na FNFi da 
Universidade do Brasil. A análise se desenvolve articulando a História do Currículo e das 
Disciplinas (Ivor Goodson; Thomas Popkewitz) aos estudos arqueológicos de Michel Foucault. 
Buscando investigar as práticas discursivas que dão lugar a um saber que se torna científico, se 
constitui um arquivo composto por documentos localizados, em boa parte, no PROEDES/UFRJ e 
no CPDOC/FGV. Identificam-se as condições de emergência e os espaços que a referida disciplina 
acadêmica vai ocupando no discurso pedagógico. Argumenta-se que é somente com a criação da 
FNFi que se pode enunciar um modelo de formação de professores em nível superior associado, 
diretamente, a um curso e a uma disciplina nomeados Didática. A especificidade de seus 
conhecimentos se volta para o atendimento de demandas da ‘realidade’ escolar e, nesse contexto, a 
importância da relação teoria-prática vai se constituindo em uma regularidade que informa e cria 
regras para a disciplina acadêmica. É nesse movimento que a Didática Geral vai se tornar ainda 
mais efetiva no CAp, o seu ambiente de experimentação institucional.  

Palavras-chave: História do Currículo; História das Disciplinas; Didática Geral; Formação de 
Professores; Discurso. 

 

Abstract 
The article focuses on the history of the General Didactics as an academic discipline, between 
1939 and 1968, at the FNFi of the University of Brazil. The analysis is developed articulating 
Curriculum History (Ivor Goodson, Thomas Popkewitz) to the archaeological studies of Michel 
Foucault. In order to investigate the discursive practices that give rise to a knowledge that 
becomes scientific, diverse documents composed a file, a good part located in PROEDES/UFRJ 
and in CPDOC/FGV. We identify the emergency conditions and spaces that the academic 
discipline occupies in the pedagogical discourse. It is argued that it is only with the creation of 
FNFi that one can enunciate a teacher training model associated directly with a course and a 
discipline called Didactics. The specificity of its knowledge turns to meeting the demands of 
school ‘reality’ and, in this context, the importance of the theory-practice relationship has become 
a regularity that informs and creates rules for the academic discipline. It is in this movement that 
the General Didactics will become even more effective in the CAp, its environment of institutional 
experimentation. 

  

Keywords: Curriculum History; History of Disciplines; General Didactics; Teacher Training; 
Discourse. 
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Introdução 
 

O artigo aborda a história da disciplina acadêmica Didática Geral na Faculdade 
Nacional de Filosofia (FNFi) da Universidade do Brasil, no período entre 1939 – ano em 
que esta unidade acadêmica foi criada na instituição, com a finalidade expressa de 
“preparar candidatos para o magistério secundário e normal”1 – e 1968, quando a mesma 
foi extinta em meio à reforma universitária no país2. Ele é parte de um conjunto de 
pesquisas que vimos desenvolvendo no Grupo de Estudos em História do Currículo3, no 
âmbito do Núcleo de Estudos de Currículo da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(NEC/UFRJ), com vistas à construção de uma abordagem discursiva para o estudo de 
diferentes currículos e disciplinas, tanto os que são produzidos e ressignificados nas escolas 
quanto aqueles ligados à formação inicial de professores. Aqui, especificamente, temos 
como objetivo compreender como emergiram e foram sendo produzidos conhecimentos e 
práticas identificados com a referida disciplina, em meio à constituição dos variados cursos 
de Licenciatura da instituição. 

Nossa opção por investigar a disciplina acadêmica Didática Geral toma como 
referência o fato de que esta emerge na FNFi em meio a outros componentes curriculares 
que, no seu conjunto, foram nomeados como a parcela pedagógica da formação docente. 
Desde então, esta tem “ocupado um lugar de destaque” nesse conjunto (CANDAU, 1987, p. 
12), ainda que colocada em questão, nos anos de 1980, quando passou por um período 
intenso de revisão crítica e de reconstrução4, “o momento de uma verdadeira refundação da 
reflexão e pesquisa da Didática no país” (CANDAU, 2009, p. 33, grifo da autora). Para 
autores como José Carlos Libâneo & Nilda Alves (2012, p. 28), por exemplo, a Didática 
Geral tem sido entendida como “a disciplina que busca melhor compreender como ações de 
ensino podem gerar ações de aprendizagem, tendo como referência os conteúdos das 
disciplinas, para propor meios que favoreçam a mútua transição de um a outro”. É nesse 
sentido que, no diálogo com Ivor Goodson (1997), consideramos a Didática Geral um dos 
prismas por meio do qual é possível compreender o processo de organização dos currículos 
da formação inicial de professores na FNFi. Afinal, para o autor, a organização disciplinar é 
“a única fortaleza virtualmente inexpugnável do currículo” (KLIEBARD, 1986, p. 269 
apud GOODSON, 1997, p. 19). 

Desenvolvemos esse trabalho articulando as investigações históricas no campo do 
Currículo, em especial diálogo com Ivor Goodson (1997) e Thomas Popkewitz (2001, 
2010), com os estudos desenvolvidos por Michel Foucault (2009, 2012) que focam nas 
possibilidades de emergência e produção dos discursos. No diálogo com Lisete Jaehn & 
Marcia Serra Ferreira (2012, p. 268), entendemos que tais aproximações dentro e fora do 
campo do Currículo são produtoras de “um horizonte de possibilidades de articulações que 
podem alargar e desafiar a análise contingencial e histórica do currículo”. Afinal, tanto os 
historiadores do currículo aqui mencionados quanto os estudos arqueológicos do discurso, 
de acordo com o próprio Foucault (2009), possibilitam que interroguemos como 
determinados conhecimentos, em certos momentos históricos, se tornaram 
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disciplinarizados. Para o autor, a análise arqueológica se diferencia de uma história das 
ideias porque busca compreender os discursos nas suas próprias especificidades, como 
práticas reguladas, isto é, que obedecem a regras, e não como representações de algo que 
estaria oculto e/ou ligado àquilo “que os precede, envolve ou segue” (FOUCAULT, 2009, 
p. 157). Além disso, ela também “não é o retorno ao próprio segredo da origem; é a 
descrição sistemática de um discurso-objeto” (FOUCAULT, 2009, p. 158). 

Buscando investigar as práticas discursivas que dão lugar a um saber que se torna 
científico, a história arqueológica produzida por Foucault (2009, p. 213) pretende “definir 
como, segundo que regularidade e graças a que modificações ela pode dar lugar aos 
processos de epistemologização, atingir as normas da cientificidade e, talvez, chegar ao 
limiar da formalização”. Nas palavras de Alfredo Veiga-Neto (2007, p. 45-46), estudioso da 
obra desse autor: 

 
O uso da palavra arqueologia indica que se trata de um procedimento de escavar 
verticalmente as camadas descontínuas de discursos já pronunciados, muitas vezes 
de discursos do passado, a fim de trazer à luz fragmentos de ideias, conceitos, 
discursos já esquecidos. A partir desses fragmentos – muitas vezes aparentemente 
desprezíveis – pode-se compreender as epistemes antigas ou mesmo a nossa própria 
epistemologia e entender como [e logo em seguida porque] os saberes apareciam e 
se transformavam. 

 
Para realizar essa tarefa, constituímos um arquivo de pesquisa composto por ementas, 

programas, resoluções, pareceres e outros documentos de cunho geral, elaborados na 
própria instituição, bem como leis, relatórios, estatutos, manifestos de grupos acadêmicos, 
livros editados com a finalidade didática e outros materiais didáticos diversos guardados em 
arquivos e produzidos ao longo do período estudado. No presente texto, a busca das fontes 
de estudo se concentrou, em especial, nos arquivos da FNFi e do Colégio de Aplicação 
(CAp) da Universidade do Brasil, ambos localizados no Programa de Estudos e 
Documentação Educação e Sociedade (PROEDES) da Faculdade de Educação da UFRJ, 
além do acervo Gustavo Capanema, localizado no Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas. Afinal, de 
acordo com Diana Vidal (2005), os arquivos escolares e acadêmicos podem nos possibilitar 
informações específicas sobre o processo administrativo e pedagógico das instituições 
educacionais, permitindo a percepção da cultura escolar passada e presente. Buscamos, a 
partir destas fontes documentais, identificar as condições de existência de determinados 
discursos que se tornaram reais e foram efetivamente pronunciados. Afinal, nesses 
documentos “está materializado, presente e vivo o discurso de uma época. E é esse discurso 
que precisamos descrever” (FISCHER, 2012, p. 44). 
 
 
Da didática como adjetivo ao conhecimento disciplinarizado da Didática 
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No Brasil, os anos de 1930 marcam o início de uma explícita preocupação estatal com 
a organização e sistematização da formação de docentes para o ensino secundário. Em meio 
às mudanças que começam a ocorrer nos campos político, econômico, e social, a educação 
emerge como elemento regulador e de organização nacional, além de impulsionador do 
crescimento econômico. É nesse contexto, por exemplo, que o Estatuto das Universidades 
Brasileiras vai prever, inicialmente e de forma não impositiva, as Faculdades de Educação, 
Ciências e Letras como um dos institutos do ensino superior a ser exigido para a 
constituição de uma universidade no país.5 Evidenciando a importância que passa a ser 
conferida aos estudos educacionais no âmbito acadêmico, esta unidade de ensino superior 
vai ser concebida com a intenção de ter a “função precípua de formação dos professores, 
sobretudo os do ensino normal e secundário” (SAVIANI, 2007, p. 115). 

Na análise do anteprojeto para a organização de uma Faculdade de Educação, Ciências 
e Letras na Universidade do Rio de Janeiro6, identificamos que a mesma se destinaria “a 
ampliar a cultura no domínio das ciências puras, de maneira a favorecer a prática de 
investigações originais, deve[ndo] desenvolver a instrução científica e literária, aperfeiçoar 
os conhecimentos necessários ao exercício do magistério”7. Para realizar essa tarefa, no 
entanto, no rol de cursos elencados na Seção de Educação, não há qualquer referência a um 
Curso de Didática ou a uma disciplina assim nomeada. Com a responsabilidade de habilitar 
candidatos para o “magistério secundário ou normal, em estabelecimentos oficiais ou 
particulares de ensino”8, esta unidade da Universidade do Rio de Janeiro ofertaria o 
seguinte currículo: 
 

1º ano: Biologia Geral (especialmente aplicada à educação), Psicologia Geral, 
Sociologia Geral, História da Educação; 2º ano: Psicologia Educacional, Sociologia 
Educacional, Organização do Ensino (especialmente do secundário e do normal), 
Educação Comparada; 3º ano: Orientação Vocacional, Problemas Sociais 
Contemporâneos, Legislação e Administração Escolar, Filosofia da Educação.9 

 
Nesse anteprojeto, a menção ao significante didática10 aparece apenas como um 

adjetivo11, como título do capítulo IV “Normas Didáticas”. De igual modo, nos documentos 
que se referem ao processo de organização de outras duas importantes instituições de 
ensino superior – a Universidade de São Paulo e a Universidade do Distrito Federal12 – 
também não se identifica qualquer menção ao ensino de Didática e, muito menos, a um 
curso ou disciplina versando sobre o tema. Ou seja, embora tais instituições, em 
conformidade com o Estatuto das Universidades, já previssem a constituição de Faculdades 
de Educação, Ciências e Letras, não havia, naquele momento, qualquer menção à 
constituição de um Curso ou Seção de Didática, ou mesmo de uma disciplina assim 
nomeada no âmbito da formação inicial de professores. No decreto13 que instituiu a 
Universidade do Distrito Federal (UDF)14, por exemplo, a Escola de Educação é a unidade 
responsável pela formação do magistério primário e secundário. Para realizar essa tarefa, a 
instituição deveria contar com as seguintes seções: 
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I – Biologia Educacional e Higiene; II – História e Filosofia da Educação, Educação 
Comparada e Administração Escolar; III – Psicologia Educacional e Sociologia 
Educacional; IV – Matérias de Ensino Elementar (primário e secundário); V – 
Desenho, artes Industriais e Domésticas; VI – Música; VII – Educação Física, 
Recreação e jogos; IX – Organização e Prática do Ensino Secundário e Normal.15 

 
Nessa instituição, conforme destaca Lopes (2009), o programa para a formação de 

professores para o ensino secundário compreenderia três momentos, assim nomeados: 
curso de conteúdo; curso de fundamentos; curso de integração profissional. Este último 
curso seria composto por estudos educacionais propriamente ditos, com “conteúdos 
disciplinares destinados a todos os professores, as chamadas matérias pedagógicas: 
Introdução ao Ensino, Psicologia Educacional, Filosofia da Educação, Organização e 
Programas da Escola Secundária e Prática de Ensino Secundário” (LOPES, 2009, p. 57-56). 
Posteriormente, no decreto16 que reorganiza a UDF e transforma a Escola de Educação em 
Faculdade de Educação, o significante didática emerge adjetivando as seções que 
organizam as cadeiras da formação de professores: “Para a realização dos cursos 
mencionados nos artigos anteriores, ficam criadas na Universidade as seguintes cadeiras, 
distribuídas pelas seções didáticas  abaixo discriminadas” [grifo nosso]17. Dentre as seções 
didáticas, a 12ª seção é nomeada Pedagogia Geral, compreendendo as cadeiras de Filosofia 
e História da Educação, Biologia Educacional e Higiene Escolar, Psicologia Educacional, 
Matérias de Ensino Elementar, Prática de Ensino Elementar, Educação Física e Recreação e 
Jogos. Já a 13ª seção é denominada Administração Escolar, compreendendo as seguintes 
cadeiras: Administração Escolar; Organização e Prática de Ensino Secundário; Estatística 
Educacional (incluindo medidas educacionais).18 

Isso significa que, quando autores como Veiga (2011) relacionam a emergência da 
Didática como disciplina acadêmica na formação de professores em nível superior à criação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e, especialmente, do Instituto de 
Educação, eles estão associando diretamente o referido significante ao termo 
metodologia19. Afinal, na análise do decreto que organiza essa instituição, não é 
identificada a presença de um curso ou disciplina nomeada Didática20. Observe os artigos 
da legislação relativos ao tema: 

 
Art. 25 - O Instituto de Educação terá as seguintes cadeiras: 1 - Biologia 
educacional; 2 - Psicologia educacional; 3 - Sociologia educacional; 4 - Filosofia e 
História da Educação; 5 - Estatística educacional e educação comparada; 6 - 
Administração e legislação escolar; 7 - Metodologia do ensino secundário; 8 - 
Metodologia do ensino primário. 
 
Art. 26 - São cursos normais do Instituto de Educação: a) o curso de formação de 
administradores escolares, em dois anos; b) o curso de formação pedagógica de 
professores secundários, em um ano; c) o curso de formação pedagógica de 
professores primários em dois anos.  
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Art. 27 - O curso de administradores escolares, destinado a formar inspetores e 
diretores de escolas, é de dois anos, com as seguintes matérias: 1 - Biologia 
educacional (Higiene escolar); 2 - Psicologia educacional; 3 - Sociologia 
educacional; 4 – Filosofia da educação; 5 - Educação comparada; 6 - Estatística; 7 - 
Administração e legislação escolar.  
 
Art. 28 - A formação pedagógica de professores secundários se faz em um ano de 
curso, dividido em semestres, com as seguintes matérias: 1 - Biologia educacional 
aplicada ao adolescente; 2 - Psicologia educacional; 3 - Sociologia educacional; 4 - 
História e Filosofia da educação; 5 - Educação secundária e comparada; 6 - 
Metodologia do ensino secundário. 
[...] 
 
Art. 29 - O curso de formação pedagógica de professores primários, em dois anos, 
compreende as seguintes matérias: 1 - Biologia Educacional; 2 - Psicologia 
Educacional; 3 - Sociologia Educacional; 4 - História e Filosofia da Educação; 5 - 
Educação Comparada; 6 - Metodologia. 

 
Aqui, diferentemente, no diálogo com Foucault (2009), defendemos que o ato de 

nomear é parte importante das práticas discursivas que constituem o social. Entendemos, 
portanto, que, embora nas décadas de 1920 e 1930 já seja possível evidenciar certa 
preocupação com a organização de um processo de formação específica e especializada 
para o exercício do magistério, não há a constituição de um discurso da didática, ou mesmo 
o uso desse significante para nomear um saber, área específica de conhecimento ou 
disciplina. Isto se traduz na ausência de uma disciplina acadêmica assim denominada nos 
diferentes ordenamentos legais que organizaram, pela primeira vez no país, a formação 
inicial de professores para a atuação no ensino secundário. Na ocasião, por exemplo, a 
proposta de Regulamento para a Faculdade de Educação, Ciências e Letras da Universidade 
do Rio de Janeiro propõe as seguintes disciplinas para “o curso de formação pedagógica 
[...]: a) Princípios gerais da Educação; b) Psicologia aplicada à educação; c) Organização e 
técnica de ensino da matéria, ou grupo de matérias, para que for solicitada a licença 
docente; d) Prática de Ensino.”21 Este rol de disciplinas é mantido no Ofício nº 156 de 18 
de janeiro de 1936, no qual o Reitor dessa mesma universidade apresenta, ao Ministro de 
Estado da Educação e Saúde, o projeto de “Regulamento para a Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras”, criada pelo Decreto nº 19.852 de 11 de abril de 1931. 

É somente a partir de 1939, portanto, em meio à criação da FNFi, que a formação 
inicial de professores, em nível superior, vai se associar a um conhecimento nomeadamente 
didático, a ser disseminado em um Curso de Didática e, mais especificamente, na disciplina 
acadêmica Didática Geral. Antes disso, no diálogo com Popkewitz (2010), defendemos que 
ainda não havia um sistema de ideias construído que atribuísse à Didática Geral 
determinados pressupostos teóricos e metodológicos característicos de uma disciplina. A 
criação da FNFi marca, portanto, “o momento a partir do qual uma prática discursiva se 
individualiza e assume sua autonomia” (FOUCAULT, 2009, p. 208). Ou seja, em meio a 



MARIA VERONICA RODRIGUES DA FONSECA; MARCIA SERRA FERREIRA 
 
 

 
724 

uma série de outras práticas discursivas que focavam na educação e na importância da 
mesma para o processo de desenvolvimento nacional, há a produção de uma relação 
discursiva singular que produz a necessidade da formação de professores para o ensino 
secundário no Brasil. Nesse movimento, se atribui ao Curso de Didática da FNFi a 
especificidade desta formação. 

Pouco antes da criação da FNFi, em documento datado de cinco de agosto de 1935, 
apresentando considerações preliminares22 para a constituição de uma Escola de Educação 
no âmbito da Universidade do Brasil, há a enunciação do termo Didática para designar uma 
área de conhecimento específica a compor um programa mínimo voltado para a preparação 
de professores para a atuação no ensino secundário. Identificamos que essa é a primeira 
substantivação do termo que, posteriormente, irá denominar o curso responsável pela 
formação docente em questão, em meio ao projeto da FNFi. Observe o trecho: 
 

Verifica-se que mesmo nos países de organização mais tradicionalista, neste 
particular (França e Alemanha, por ex.) já se dá hoje considerável importância aos 
estudos propriamente pedagógicos de professor secundário [...] Em 101 das escolas 
examinadas verifica-se, a presença de uma secção de Pedagogia ou Educação. [...] 
Seções de Sociologia da Educação, Biologia Educacional, Didática, Metodologia, 
Administração Escolar, Educação Comparada, etc. são menos constantes. A 
terminologia desses estudos não é, aliás, universal. Nas escolas americanas, por ex., 
não aparecem designações de Didática ou de Metodologia, embora este estudo se 
faça no que os americanos chamam de ‘matérias de ensino, tratadas 
profissionalmente’, isto é, do ponto de vista do professor [grifos nossos].23 

 
O mesmo documento ainda ressalta que, em qualquer Escola de Educação, deve ser 

dada atenção aos seguintes estudos: “a) fundamentos biológicos, psicológicos e 
sociológicos da educação; b) história da educação, educação comparada, filosofia da 
educação; c) organização e administração escolar; d) técnica de ensino (metodologia e 
didática)”.24 Para realizar essa tarefa, a instituição de ensino deveria contar, entre outros 
espaços físicos, com uma seção ou departamento de Didática.25 Pouco tempo depois, em 
carta escrita ao Presidente da República pelo Ministro Gustavo Capanema26 apresentando o 
projeto de decreto-lei para a organização da FNFi, é dito que esse documento de 1935 
serviu de base tanto para a construção do modelo de formação de professores inaugurado 
com a FNFi e conhecido como 3+1 quanto para a constituição da Secção Especial de 
Didática e do Curso de Didática (inicialmente denominada Seção Especial de Didática do 
Ensino Secundário27). 

Defendemos, portanto, que a defesa do conhecimento da Didática como uma 
especificidade para a formação inicial de professores vai se constituindo, discursivamente, 
no âmbito dessa instituição de ensino. Trata-se de uma “vontade de verdade” 
(FOUCAULT, 2012, p. 17), isto é, de um conjunto de procedimentos que permite 
pronunciar enunciados que vão sendo reconhecidos como verdadeiros e que, apoiados em 
uma instituição que tem por finalidade realizar a formação de professores – a FNFi –, dá o 
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suporte para que o discurso da Didática seja reconhecido como verdadeiro. Tal prática 
discursiva será também reforçada por meio de outras práticas que se estabelecem e 
justificam tanto a necessidade da referida formação quanto de um conhecimento 
especializado para ela. Nesse processo, se constrói um sentido para o denominado processo 
ensino-aprendizagem, em uma interdiscursividade que pode ser percebida, por exemplo, no 
perfil estabelecido para orientar a seleção do professor que assumiria a cadeira de Didática 
Geral e Especial da FNFi, considerada o “eixo da formação real do professor secundário”28. 
Para o provimento da referida cadeira, foi especificado que: 

 
[...] o professor deverá, antes de tudo, conhecer muito bem os problemas do ensino 
secundário; estar ao par das modernas teorias de aprendizagem, conhecer 
suficientemente biologia educacional e psicologia educacional; ter conhecimento de 
educação comparada, no ramo; ter a visão necessária e tacto para harmonizar o 
trabalho de seus assistentes que deverão ser numerosos; um para cada licença.29 

 
É interessante observar que, no processo de organização institucional da FNFi, a 

indicação e a seleção de professores que deveriam ali lecionar estão baseadas em diretrizes 
ministeriais que orientavam quanto ao fato de que o preenchimento das cadeiras deveria ser 
feito com professores que estivessem “à altura de leccionar [sic] num estabelecimento da 
Universidade do Brasil”30. Era importante, portanto, a contratação de “professores 
habituados à pesquisa e estudos bem orientados, mas ligados à Igreja”31. No diálogo com 
Foucault (2009), percebemos que tais enunciados são constituidores da posição que deveria 
ser ocupada por aqueles que iram enunciar o discurso a ser construído pelo conhecimento 
disciplinarizado da Didática. É nesse contexto que, após a decisão da criação do curso de 
Didática e das disciplinas acadêmicas Didática Geral e Didática Especial, se inicia, na 
instituição, a busca por professores que pudessem ministrá-las. Luiz Narciso Alves de 
Mattos32 será, então, o sujeito autorizado a “ocupar um lugar institucional e a fazer uso de 
enunciados de determinado campo discursivo segundo os interesses de cada trama 
momentânea” (GIACOMONI & VARGAS, 2010, p. 122). 

Foucault (2009, p. 181) aponta que, na difusão dos diferentes tipos de discurso, deve-se 
buscar mostrar o jogo de analogias e diferenças que se estabelece entre eles, percebendo 
“como uma única e mesma noção (eventualmente designada por uma única e mesma 
palavra), pode abranger elementos arqueologicamente distintos”. No caso da formação 
discursiva que vai objetivar a nova disciplina acadêmica nomeada Didática Geral, o 
discurso é construído por meio da negação e da diferenciação de outra discursividade – que 
focava a prática educativa na figura docente – e da inclusão do aluno como um novo 
elemento no discurso. Nesse movimento, uma Didática considerada antiga é adjetivada de 
tradicional, uma vez que enunciava a figura do professor como fator pessoal 
preponderante no processo educativo, em oposição a uma verdadeira Didática, nomeada de 
moderna, centrada no aluno. Observe o trecho do livro ‘Sumário de Didática Geral’, de 
autoria do próprio Luiz Narciso Alves de Mattos: 
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[...] na didática tradicional o mestre era o fator pessoal predominante na situação em 
apreço [sic]; ele a dominava arbitrária e despòticamente [sic] por imposição e por 
coação, sem se preocupar com os problemas e as dificuldades que afligiam os 
alunos e as conseqüências que disso pudessem decorrer em termos de alienação 
cultural e frustração de suas personalidades em formação; [...] na didática moderna, 
o aluno é o fator pessoal decisivo na situação escolar; é ativo, empreendedor; é para 
ele [sic] que se organiza a escola e se ministra o ensino, os professores estão ao seu 
serviço, para orientá-lo na sua educação e na sua aprendizagem, de modo a 
desenvolver-lhe a inteligência e formar-lhe o caráter e a personalidade; isso exige 
interação e ativa exercitação de suas capacidades em experiências qualificadas e 
educativamente proveitosas (MATTOS, 1964, p. 55-56).33 

 
É nessa direção que a disciplina acadêmica Didática Geral vai ocupar posição 

diferenciada no discurso pedagógico, especialmente naquele ligado à importância que o 
Estado brasileiro vai atribuir, a partir da Era Vargas, à formação de professores para o 
ensino secundário. Afinal, a criação da FNFi é parte de uma ação da política educacional 
mais ampla, que pretendia colocar este nível de ensino “em primeira ordem”. Para tal 
empreitada, era necessário “partir de uma base essencial, a saber, a preparação de um vasto 
corpo de professores cientes das disciplinas do currículo e mestres do ofício de ensinar.”34 
Nesse movimento, os conhecimentos disciplinarizados que passaram a constituir a 
disciplina Didática Geral, no âmbito da FNFI, produziram a direção a ser seguida no 
sentido de formar os professores necessários para “dar à educação e à cultura nacionais 
solidez e elevação”35. 

Defendemos, portanto, que a disciplina Didática Geral deve ser entendida como uma 
construção discursiva própria, e não como uma simples cópia, importação e tradução de 
modelos já existentes em outros países (ainda que possamos estabelecer relações 
importantes da mesma com a teoria educacional americana). Afinal, seus conhecimentos se 
entrelaçam com discursos de outras áreas disciplinares que se construíam no Brasil, com o 
próprio discurso pedagógico do Movimento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 
e com a produção textual de diferentes autores brasileiros. Mas não se trata, igualmente, de 
uma transferência de conhecimentos já existentes em outras realidades e/ou teorias 
educacionais; diferentemente, estamos nos referindo a uma construção disciplinar que se 
apoia em outros enunciados que assumiram um valor de verdade nas contingências 
históricas. 

Isso não significa que a disciplina acadêmica Didática Geral não tenha sido fortemente 
influenciada pelas produções de outras áreas disciplinares, em especial as da Psicologia da 
Educação voltadas para a evolução e a aprendizagem (CANDAU, 1987) e as da produção 
escolanovista estrangeira, particularmente os estudos de Dewey, que enfatizavam os 
princípios da atividade¸ de individualização e de liberdade. Tal influência, no entanto, se 
deu em meio a uma construção disciplinar específica, que busca responder às urgências 
postas pelo novo modelo de escolarização no Brasil, em face da nova organização política e 
econômica brasileira dos anos de 1930 a 1950. Ou seja, essa disciplina acadêmica é mais 
“que uma didática de base psicológica” (CANDAU, 1987, p. 16). Trata-se de uma 
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formação discursiva que se constitui na relação com o discurso psicológico da educação 
centrado na aprendizagem e que, nessa interdiscursividade, objetivou o ensinar como 
constituindo um par com a ação de aprender. Ela relaciona-se, ainda, com outros saberes 
disciplinares também presentes, como, por exemplo, a Teoria Científica da Administração 
e, principalmente, os estudos de Henry Fayol focados na organização e no planejamento. 
Inseriu-se, assim, em um regime de verdade disponível naquele momento histórico. É nesse 
movimento que a Didática Geral emerge como disciplina no âmbito acadêmico e, vai, 
posteriormente, ocupando outros espaços36. Na seção seguinte, apresentamos o processo de 
construção de seus conhecimentos, que foi desencadeado com a criação da FNFi. 
 
 
Sobre o curso de Didática e a disciplina acadêmica Didática Geral 

 
Diferentes estudos (FAVERO, 2003, 2010; MENDONÇA, 2002) apontam que a 

constituição da FNFi serviu ao modelo autoritário centralizador do governo Vargas (1930-
1945), que levou ao deslocamento do poder dos contextos local e regional para o âmbito 
nacional (FAVERO, 2003). Entre as políticas públicas desse período, vale ressaltar o 
processo de organização do sistema nacional de educação, no qual o projeto universitário 
possuía papel preponderante. Em uma construção discursiva que estabelecia estreita relação 
entre educação e desenvolvimento nacional, a instituição era entendida como 
transcendendo os limites do ensino, sendo capaz de “influir de modo mais amplo no destino 
da cultura nacional”37 e modificar as precárias condições da educação brasileira. Afinal, 
conforme argumenta o Ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo Capanema, a 
criação da FNFi traria os seguintes benefícios: em primeiro lugar, o ensino secundário, que 
receberia professores mais bem preparados; em segundo lugar, o ensino primário, tendo em 
vista que “as escolas normais, existentes em todo país, não [primavam], no maior número 
dos casos, pela excelência de seu corpo magisterial”38; em terceiro lugar, ela beneficiaria a 
cultura nacional, que seria aprofundada no terreno filosófico, científico e literário.39 

É nesse contexto discursivo que, ao ser instituída – por força do Decreto-Lei nº 1.190 
de 4 de abril de 1939, em substituição à Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e 
Letras40, prevista na Lei nº 452 de 5 de julho de 1937, que organizou a Universidade do 
Brasil –, a FNFi assume as seguintes finalidades: “a) preparar trabalhadores intelectuais 
para o exercício das altas atividades de ordem desinteressada ou técnica; b) preparar 
candidatos ao magistério do ensino secundário e normal; c) realizar pesquisas nos vários 
domínios da cultura, que constituam objeto de ensino”41. Conforme aponta Fávero (2003, p. 
111), a institucionalização da FNFi ocorre em um momento ditatorial no qual todas as 
atividades da Universidade do Brasil estão centralizadas no Ministério da Educação e 
Saúde Pública, não interessando ao poder público federal a existência de outros modelos 
concorrentes para o ensino superior no país. É nesse contexto, então, que emerge e é 
produzido, na FNFi, um modelo a ser seguido pelas demais instituições. Nele, a FNFi se 
organiza em “quatro secções fundamentais”, que correspondem às áreas de Ciências, 
Filosofia, Letras e Pedagogia e nas quais foram distribuídos onze cursos ordinários, e uma 
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“Secção Especial de Didática”, que se responsabiliza por um único curso ordinário 
igualmente nomeado como Curso de Didática. De acordo com o texto legal: 

 
Art. 20. O curso de didática será de um ano e constituir-se-á das seguintes 
disciplinas: 1. Didática geral. 2. Didática especial. 3. Psicologia educacional. 4. 
Administração escolar. 5. Fundamentos biológicos da educação. 6. Fundamentos 
sociológicos da educação.42 

 
Conforme prescrito no Art. 49 do mesmo dispositivo legal, o Curso de Didática 

destina-se aos bacharéis que desejassem obter o diploma de licenciado no grupo de 
disciplinas que formassem o seu curso de bacharelado.43 É estabelecido, ainda, no Art. 51, 
que, a partir de 1943, “para o preenchimento de qualquer cargo ou função do magistério 
secundário ou normal, em estabelecimento administrado pelos poderes públicos ou por 
entidades particulares”, será exigido “o diploma de licenciado correspondente ao curso que 
ministre o ensino da disciplina a ser lecionada”44. Este artigo do Decreto-Lei reafirma a 
importância que a formação de professores passa a assumir no ensino secundário, 
buscando-se a “reconstrução pedagógica da escola brasileira [a partir da diplomação de] um 
grande número de professores altamente preparados”45. Tal responsabilidade vai ser 
assumida, historicamente, pelos conhecimentos do recém-criado Curso de Didática. 

Apesar desta expressa importância atribuída à formação de professores, não 
desconsideramos as diferenciações produzidas entre os diferentes cursos que formavam 
bacharéis e o então Curso de Didática. Isso se explicita, por exemplo, no depoimento46 de 
um ex-aluno e, nos anos de 1950, professor na FNFi: “a ênfase na formação do professor 
sobre a do pesquisador, ou vice-versa, [...] a prioridade na formação do professor na FNFi, 
variava muito de departamento para departamento, de professor para professor.” Em 
direção semelhante, a análise de Bonardi (1990), citada por Fávero (2003), ressalta, na 
trajetória da FNFi, uma maior ênfase no ensino do que na pesquisa, sobretudo nos 
primeiros anos da instituição. Para a autora, embora a formação de professores tenha se 
constituído, historicamente, como a principal finalidade da instituição, “o Curso de Didática 
não ocupa[va] posição compatível com essa finalidade” (BONARDI, 1990, p. 152 apud 
FAVERO, 2003, p. 115). 

Buscando compreender, então, os lugares que foram ocupados pelos conhecimentos 
que passaram a ser nomeados didáticos, evidenciamos que, entre os documentos 
localizados no arquivo da FNFi, localizado no PROEDES, há poucas menções ao Curso de 
Didática e menos ainda à disciplina acadêmica Didática Geral. Ainda sim, é possível 
identificar que eram “lecionadas 18 horas semanais de aulas teóricas”47 na disciplina 
Didática Geral e que, desde o início, o responsável por ela foi Luiz Narciso Alves de 
Mattos, que atuou como Professor Catedrático Interino até 1962, quando efetivamente 
assumiu a vaga de Catedrático, após aprovação em Concurso. Outro dado obtido é que, 
entre 1939 e 1945, o quantitativo de alunos matriculados no Curso de Didática vai 
aumentando: de 11% do total de matrículas na FNFi em 1939, esse percentual passa para 
17% no ano de 1945.48 
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Tomando como referência a relação que os conhecimentos didáticos vieram 
estabelecendo, historicamente, no modelo formativo da FNFi, com o ensino secundário, 
buscamos também o arquivo do Colégio de Aplicação da instituição, igualmente localizado 
no PROEDES. Nele, diferentemente do primeiro, nos deparamos com uma diversidade de 
fontes relacionadas à disciplina acadêmica Didática Geral, guardando inclusive documentos 
produzidos, no âmbito da FNFi, antes mesmo da criação do colégio49. Percebemos esse fato 
como uma indicação de como essa disciplina acadêmica tem sua objetivação no espaço 
escolar, com conhecimentos historicamente delimitados pelo ensino que se desenvolve na 
escola. Tal aspecto a leva, por exemplo, nos anos de 1960, a ser conceituada como uma 
disciplina de caráter técnico-profissional especificamente pedagógica50. Assumimos, 
portanto, que, apesar de a disciplina acadêmica Didática Geral emergir em meio ao projeto 
de formação de professores para o ensino secundário em nível superior que é produzido na 
FNFi, ela assume maior importância, como elemento central nesse processo formativo, a 
partir da criação do Colégio de Aplicação51, que é destinado “à prática docente dos alunos 
matriculados no curso de didática”52. 

O papel de destaque da disciplina acadêmica Didática Geral no processo de formação 
docente está atrelado, ainda, à ampliação do regime didático das Faculdades de Filosofia, 
que foi estabelecida pelo Decreto-Lei Nº 9.092 de 26 de março de 1946, aprovado após 
discussões e estudos realizados no âmbito da FNFi e da USP.53 Afinal, apesar de o referido 
decreto-lei, em certa medida, reduzir a importância do Curso de Didática – uma vez que 
possibilita uma maior flexibilidade na condução da formação, com a instituição podendo 
optar ou não pela manutenção desse curso –, a alternativa proposta mantém a oferta de 
apenas duas disciplinas pedagógicas, a Didática Geral e a Psicologia da Educação, 
acrescidas de duas ou três disciplinas eletivas dentre as ministradas pela faculdade, que não 
eram necessariamente da área pedagógica. De acordo com Luiz Alves de Mattos, essa 
medida libertava “o ensino superior brasileiro de padrões fixos e invariáveis, permitindo às 
diversas universidades experimentação e ensaios de acordo com as possibilidades e 
necessidades regionais de cada uma delas”54. Entendemos que esse é um movimento que 
emerge no interior de instituições como, por exemplo, a Faculdade de Filosofia da USP, 
que lutava, desde a criação da FNFi, por uma maior liberdade de escolha na organização de 
seus cursos.  

A partir de 1946, então, o novo regime didático estabelecido pelo referido decreto-lei 
define que, “para obter o diploma de licenciado, os alunos do quarto ano [receberiam] 
formação didática, teórica e prática, no ginásio de aplicação e [seriam] obrigados a um 
curso de psicologia aplicada à educação."55 Este dispositivo jurídico explicita a construção 
discursiva que objetiva o processo de formação de professores para o nível secundário, 
associado ao domínio dos conteúdos a serem ensinados. Tal conhecimento tem primazia 
sobre o conhecimento pedagógico, que deveria estar restrito à Psicologia e à Didática, esta 
última significada como técnica. Observem o trecho a seguir, que se refere ao plano de 
reforma proposto para as Faculdades de Filosofia: 
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Parece-me que a solução mais aconselhável para sua organização seria limitar a 
formação pedagógica às cadeiras de didática e psicologia educacional. Realmente, 
assim como não se exige que o pedagogo conheça teorias de física ou de química, 
também não parece justo exigir-se desses especialistas que sejam obrigados a 
estudar e discutir teorias pedagógicas. O que se pede à secção de pedagogia é que 
forneça ao futuro professor secundário a técnica de dar sua aula de melhor maneira 
(didática), bem como alguns elementos da psicologia do adolescente (psicologia 
educacional).56 

 
Historicamente, podemos dizer que essa oposição entre conteúdos culturais/cognitivos 

versus conteúdos pedagógicos/didáticos (SAVIANI, 2009, p. 148-149) tem constituído um 
sistema de raciocínio, no sentido proposto por Popkewitz (2001), por meio do qual 
pensamos a formação de professores para o ensino secundário. Isso significa entender que 
ela povoa tanto a formação que vimos desenvolvendo quanto as inúmeras críticas a ela 
destinada. Nesse movimento, ela forja o discurso “que impregna os campos disciplinares do 
conhecimento, atentos à especificidade e exigências da informação dos conteúdos e que se 
contrapõe à cultura pedagógica” (NUNES, 2001, p. 3). Afinal, de acordo com Mendonça 
(2002, p. 18-19), todo esse processo resulta de disputas entre “diferentes propostas de 
universidades emergentes”, um modelo mais fortemente voltado para a “implementação de 
instituições voltadas para pesquisa e desenvolvimento de estudos desinteressados, outro é o 
esforço de criação de escolas nos moldes das escolas normais superiores francesas ou do 
teacher’s college norte americano”. É em meio a tais contingências que a disciplina 
acadêmica Didática Geral vai assumir papel de destaque, objetivando o conhecimento 
considerado necessário para a formação do professor secundário. 

Entendemos que tal necessidade – qual seja, a de que os conhecimentos importantes da 
formação de professores são aqueles relacionados às disciplinas acadêmicas Didática Geral 
e a Psicologia da Educação – emerge e se consolida, na legislação de 1946, em meio à 
enunciados que associam o ensinar ao aprender. Ou seja, ela é forjada no âmbito de uma 
construção discursiva que relaciona a centralidade dos conhecimentos psicológicos, que 
destacam o individuo que aprende, segundo características de personalidade e 
desenvolvimento, com aqueles da didática, voltados para o melhor modo de ensinar os 
conteúdos culturais/cognitivos, considerando as características desse mesmo indivíduo que 
aprende.  

É interessante destacar, no entanto, que, no âmbito da FNFi, o Curso de Didática ainda 
se mantém pelo menos até os anos de 1950.57 Tal aspecto evidencia certa resistência da 
instituição ao novo modelo de organização definido por lei e que diminuía a importância do 
referido curso. Conforme síntese do Regimento da Faculdade58 aprovado em 1946, após o 
Decreto-Lei Nº 9.092/1946 e que vigorou entre 1947 e 1955, a organização curricular da 
formação para o exercício do magistério secundário fica composta por uma “4ª série 
especial, constando de uma parte comum a todos os cursos, e de mais duas disciplinas, 
podendo, ambas, serem da própria especialidade, ou, uma, da especialidade e, a outra de 
caráter pedagógico.”59 Na ocasião, as disciplinas acadêmicas que compunham a parte 
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comum são praticamente as mesmas do Curso de Didática: Psicologia Educacional; 
Fundamentos Bio-sócio-filosóficos da Educação; Didática Geral e Especial; Administração 
Escolar. Tal fato deve-se ao entendimento de que a Lei Nº 9.092 de 26 de março de 1946 
representava uma espécie de retrocesso, conforme definido por Luiz Alves de Mattos60. 
Nesse movimento, no âmbito da FNFi, a formação de professores para o ensino secundário 
vai ser construída na interdiscursividade com outros conhecimentos pedagógicos, sendo 
este discurso enunciado pelo Curso de Didática. 

Cabe à Disciplina Didática Geral, como já mencionado, responder aos embates que se 
apresentam quanto às necessidades da formação docente, produzindo e reproduzindo um 
ordenamento discursivo quanto aos conhecimentos especializados para que o ensino do 
professor possibilitasse a aprendizagem do aluno. Na FNFi, a partir de 1946, esses 
conhecimentos vão ser produzidos na articulação que a instituição passa a construir com o 
seu próprio Colégio de Aplicação (CAp).61 Afinal, de acordo com documento que aborda 
os planos de organização desse colégio, ele é o “campo da Didática Geral e [o] seminário 
do novo magistério secundário”.62 

Conforme apontado por Veiga (1993), a etimologia da palavra seminário vem da 
palavra latina seminariu, que significa viveiro de plantas, o lugar onde se fazem as 
sementeiras. Já a palavra campo deriva do significante campus, designada como área plana, 
adequada para o plantio, o terreno da semeadura. É em meio a esses dois termos que o 
Colégio de Aplicação é enunciado como o lugar apropriado para que os conhecimentos da 
Didática Geral, considerados necessários à formação do magistério, sejam lançados e 
proliferem. É nele, portanto, que, na Universidade do Brasil, a disciplina Didática Geral 
assume efetivamente um lugar de destaque. 

Embora as atividades didáticas do Colégio de Aplicação tenham iniciado no segundo 
semestre do ano de 194863, conforme apontado por Frangella (2000), os estudos e 
discussões para a criação do colégio, no âmbito da FNFi, “iniciam-se em 1939, chegando a 
ser anunciado pelo então ministro da Educação, Gustavo Capanema, a criação, em 1942, de 
um colégio nestes moldes [e] que se chamaria José Bonifácio” (FRANGELLA, 2000, p. 7). 
No entanto, é somente em 1946 que esses colégios passam a integrar, por força de lei64, a 
estrutura das faculdades de filosofia, trazendo de volta um modelo já ‘ensaiado’ por ocasião 
da vigência da UDF. Afinal, de acordo com Lopes (2009, p. 59), o modelo de formação 
docente da UDF já preconizava a existência de momentos em que os futuros professores 
pudessem experimentar e exercitar, na prática real do ensino, os princípios teóricos 
aprendidos. Era importante, portanto, que os alunos tivessem a oportunidade de observar 
turmas, planejar e experimentar aulas, discutir e avaliar as observações feitas, os planos 
elaborados e os processos didáticos empregados, sendo importante a constituição de um 
espaço específico para a realização de todas essas ações formativas. Na estrutura 
organizacional da UDF, além da prática de ensino, a escola do Instituto de Educação é uma 
das instituições complementares para a experimentação pedagógica, a pesquisa e a difusão 
cultural65, idealizada conforme o ideário pedagógico de John Dewey. 

Essa necessidade de vivência e de experimentação da prática docente durante o período 
formativo também está presente, na FNFi, na constituição do Curso de Didática. Nele, até a 
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instituição do CAp, a oportunidade de exercitar e experimentar o ensino por parte dos 
alunos-mestres – entendido como “o ponto alto do Curso de Didática”66 – realizava-se 
como atividade curricular da disciplina Didática Especial e era conduzida em 
“estabelecimentos de ensino secundário da cidade como campo de prática e até mesmo dos 
estabelecimentos da vizinha capital fluminense [gerando] um exaustivo ir e vir que trazia 
minguados resultados”67. Em tais contextos, tendo em vista que “o clima de cooperação 
encontrado nos estabelecimentos de ensino visitados é o menos propício à prática dos 
alunos-mestres”, e que “o preconceito dos diretores de que tal colaboração prejudica o 
ritmo da vida escolar e o preconceito do professorado de que a formação especializada dos 
visitantes de nada lhes serve na prática docente”68, emergem discursos institucionais em 
torno da constituição de um colégio de demonstração no âmbito da FNFi. Este tem a sua 
possibilidade de materialização na promulgação do Decreto-lei N.º 9.053, de 12 de março 
de 1946. Conforme redigido no documento que propunha o seu plano de organização: 

 
[...] a criação do Colégio que virá integrar a faculdade de Filosofia na sua legítima 
função de seminário do novo magistério secundário do país, que dará à cadeira de 
didática um excelente campo para suas demonstrações, aplicações e pesquisas. [...] 
proporcionará à cadeira de didática efetivar uma reforma profunda no espírito e na 
técnica docente de nossa escola secundária.69  

 
É no Colégio de Aplicação, portanto, que a relação teoria-prática que constitui o 

discurso da Didática é enfatizada. Em ações nas quais os alunos-mestres, individualmente e 
coletivamente, observam aulas e tem suas aulas observadas, ministram aulas e participam 
de estudos dirigidos, os conhecimentos teóricos adquiridos podem ser experimentados, em 
situações consideradas mais próximas da realidade da escola secundária. Além disso, a 
instituição possibilitaria a realização das pesquisas cientificas necessárias aos 
conhecimentos da Didática, que vinha funcionando até então, “[...] desservida de qualquer 
cooperação que lhe permitia atitude predominantemente científica, experimental capaz de 
facultar-lhe os elementos imprescindíveis ao início de uma campanha de renovação 
pedagógica.”70 É nesse contexto que, quando se iniciam as atividades do CAp, as aulas de 
Didática Geral passam a ser ali ministradas, sendo os licenciando divididos em dois 
turnos71.  

Refletindo sobre os processos que produziram e estabilizaram os conhecimentos 
relativos à disciplina acadêmica Didática Geral, identificamos que a integração é o 
enunciado que vai caracterizá-la e distinguí-la dos demais componentes curriculares que 
compõem a formação docente em nível universitário. Isto é, a Didática Geral constitui-se 
como uma disciplina integradora dos conhecimentos da Filosofia e História da Educação e 
das chamadas Ciências da Educação (a Biologia, a Psicologia e a Sociologia) que buscam 
caracterizar o educando, com a finalidade de organizar, dirigir e orientar as ações de ensino 
consideradas necessárias para que esse aluno aprenda. Tal enunciado é identificado como 
uma regularidade no discurso da Didática Geral, ainda hoje regulando o modo como 
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pensamos e produzimos a formação de professores. Ele emerge ao longo do período 
investigado, como se pode observar a seguir: 
 

Cinco são os componentes fundamentais da situação de ensino que a Didática 
procura analisar, integrar funcionalmente e orientar para os efeitos práticos do 
trabalho docente: o educando, o mestre, os objetivos, a matéria de ensino e o 
método. [...] Êstes cinco componentes delimitam o campo de investigações e 
caracterizam seu escopo integrador (MATTOS, 1964, p. 52-53).  

 
Este processo de integração realizado pela disciplina acadêmica Didática Geral é 

sistematizado no conceito de ciclo docente. Trata-se de uma sistematização que sintetiza e 
integra os passos, as etapas da prática de ensino, a fim de possibilitar a aprendizagem dos 
alunos. É a partir dele que são estabelecidos os conhecimentos considerados específicos da 
Didática e que, ao longo do tempo, foram se tornando estáveis, ainda que ressignificados a 
partir de novas perspectivas. Afinal, para autores como Faria & Almeida (2010, p. 1), ainda 
hoje “pensar a didática é pensar a questão ensino-aprendizagem, seu objeto”. Para as 
autoras, isso significa operar com: 
 

As categorias clássicas como: conteúdos de ensino, relação professor-aluno, 
avaliação da aprendizagem e escolar, planejamento de ensino e planejamento 
escolar? Os métodos? As técnicas? O livro didático? Como temos tratado essas 
questões quando discutimos a transversalidade e suas temáticas como direitos 
humanos, gênero, etnia, sexualidade, violência, novas tecnologias e vice-versa? 
Tratamos? Explicitamos as conexões e mediações? Ou tratamos de modo separado, 
fragmentado? Como se não fossem questões que se interdependem na sua essência? 
(FARIA & ALMEIDA, 2010, p. 1). 

 
 
Considerações finais 
 

A análise aqui realizada nos possibilita entender como a disciplina Didática Geral 
emerge e vai ocupando posição diferenciada no discurso pedagógico. Isso ocorre em meio à 
importância que o Estado brasileiro atribui, a partir da Era Vargas, à formação de 
professores para o ensino secundário. Na ocasião, busca-se colocar este nível de ensino “em 
primeira ordem”, sendo considerado um fator preponderante – mais que “reformas de leis e 
regulamentos, pela mudança de programas ou montagem de instalações escolares” – para a 
resolução do problema da educação, que “só poderá partir de uma base essencial, a saber, a 
preparação de um vasto corpo de professores cientes das disciplinas do currículo e mestres 
do ofício de ensinar”72. 

Como vimos, é somente com a criação da FNFi que se pode afirmar que foi 
generalizado um paradigma de formação de professores em nível superior associado, 
diretamente, a um Curso de Didática e, em especial, a uma disciplina acadêmica específica 
nomeada Didática Geral. Ressaltamos, portanto, que esta construção discursiva tem sua 
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possibilidade de emergência “sob condições positivas de um feixe de relações [...] 
estabelecidas entre instituições, processos econômicos e sociais” (FOUCAULT, 2009, p. 
50), dentre as quais se destaca a criação de uma instituição específica: a FNFi. Tem-se, 
assim, “o momento a partir do qual uma prática discursiva se individualiza e assume sua 
autonomia” (FOUCAULT, 2009, p. 208). 

Ressaltamos, ainda, que a especificidade da construção disciplinar da Didática Geral 
que se que constitui no âmbito dessa instituição, articulada à formação de professores para 
o nível secundário, se desenvolve em meio a produção de conhecimentos voltados para o 
atendimento de demandas da realidade escolar. Nesse contexto discursivo, a importância 
da relação teoria-prática vai se constituindo como uma regularidade que informa e cria 
regras para a disciplina acadêmica. É nele, também, que a Didática Geral vai se tornar ainda 
mais efetiva no CAp, o seu ambiente de experimentação institucional. É, portanto, no 
âmbito desse colégio que ela se fortalece academicamente, porque se apoia e passa a ser 
controlada por um suporte institucional e legal que produz uma série de outras práticas 
discursivas (FOUCAULT, 2012). Uma relação que se fortalece, por exemplo, quando se 
define que caberia ao professor catedrático de Didática Geral da FNFi a direção e a 
responsabilidade pelo colégio73. É, por fim, em meio a essa análise que compreendemos a 
complexa teia tecida pela disciplina acadêmica Didática Geral na objetivação do processo 
ensino-aprendizagem em sua relação com a atividade docente. Afinal, em enunciados que 
ainda regulam o tempo presente, “a natureza do didático: [está no] aprender e ensinar, 
ensinar e aprender” (LIBÂNEO, 2012, p. 40).  
 
 
Notas 
 
1. BRASIL, Ministério da Educação e Saúde. Decreto–Lei nº. 1.190 de 4 de abril de 1939. Organiza a Faculdade 

Nacional de Filosofia. Capítulo I, Art. 1º, Alínea c. Documento disponível em 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=2782. Último acesso em 29 de julho de 2010. 

2. A constituição da Faculdade de Educação da UFRJ deu-se em cumprimento ao Decreto-Lei nº 53 de 18 de novembro 
de 1966, que fixou princípios e normas de organização para as universidades federais. No que se refere à formação de 
professores para o ensino de segundo grau e de especialistas em educação, o Decreto Lei determinava que tais ações 
seriam, obrigatoriamente, concentradas em unidades próprias, para cada campo de estudo, ao mesmo tempo em que 
determinava a transformação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras em unidades específicas a cada um de 
seus campos de estudo. 

3. Referimo-nos, em especial, aos projetos de pesquisa ‘Reformas em curso na formação de professores em Ciências 
Biológicas: significando a inovação curricular no tempo presente’ (CNPq e CNE/Faperj) e ‘História do Currículo e 
das Disciplinas: produzindo uma abordagem discursiva para a investigação de reformas curriculares no/do tempo 
presente’ (projeto de pós-doutorado desenvolvido na Unicamp, sob a supervisão de Maria do Carmo Martins, e como 
Visiting Scholar na UW-Madison, sob a supervisão de Thomas Popkewitz, com recursos da Fulbright), ambos 
coordenados pela segunda autora. 

4. O marco deste movimento foi a realização do Seminário ‘A Didática em Questão’, promovido pelo Departamento de 
Educação da PUC/RJ, com o apoio do CNPq, em novembro de 1982. 

5. Conforme alínea i, art. 5 do Decreto 19.851/31, que trata da organização das Universidades no Brasil. Ele é também 
conhecido como Estatuto das Universidades. 
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6. UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO, Anteprojeto de Organização da Faculdade de Educação, Ciências e Letras 
da Universidade do Distrito Federal. Apresentado ao Conselho Universitário em sessão de 20 de junho de 1934, 
extraído da Revista da Universidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, série 2, n 4-5, 1934. In: FAVERO, Maria de 
Lourdes de A. Universidade do Brasil: das origens à construção. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2010. 

7. UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO, Anteprojeto de Organização da Faculdade de Educação, Ciências e Letras 
da Universidade do Distrito Federal. Apresentado ao Conselho Universitário em sessão de 20 de junho de 1934, 
extraído da Revista da Universidade do Rio de Janeiro. Rio de janeiro, série 2, n 4-5, 1934 (Art. 1º). In: FAVERO, 
Maria de Lourdes de A. Universidade do Brasil: das origens à construção. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2010. 

8. UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO, Anteprojeto de Organização da Faculdade de Educação, Ciências e Letras 
da Universidade do Distrito Federal. Apresentado ao Conselho Universitário em sessão de 20 de junho de 1934, 
extraído da Revista da Universidade do Rio de Janeiro. Rio de janeiro, série 2, n 4-5, 1934 (Art. 8º). In: FAVERO, 
Maria de Lourdes de A. Universidade do Brasil: das origens à construção. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2010. 

9. UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO, Anteprojeto de Organização da Faculdade de Educação, Ciências e Letras 
da Universidade do Distrito Federal. Apresentado ao Conselho Universitário em sessão de 20 de junho de 1934, 
extraído da Revista da Universidade do Rio de Janeiro. Rio de janeiro, série 2, n 4-5, 1934 (Art. 11). In: FAVERO, 
Maria de Lourdes de A. Universidade do Brasil: das origens à construção. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2010.   

10. Conforme salienta Foucault (2009, p. 161), o fato de duas ou mais enunciações serem exatamente idênticas, formadas 
pelas mesmas palavras, não autoriza que a identifiquemos de maneira absoluta, bem como “quando as palavras não 
são usadas cada vez no mesmo sentido”.  

11. Segundo Castro (1991, p. 15), “como adjetivo – didático, didática – o termo é conhecido desde a Grécia antiga, com 
significação muito semelhante à atual, ou seja, indicando que o objeto ou a ação qualificada dizia respeito a ensino: 
poesia didática, por exemplo. No lar e na escola, procedimentos assim qualificados – didáticos – tiveram lugar e são 
relatados na história da Educação.” 

12. Favero, Peixoto & Silva (1991) afirmam que, apesar da tentativa de homogeneização por parte do poder central em 
relação às instituições universitárias dos anos de 1930, estas duas instituições configuraram-se com posições 
divergentes ao modelo imposto. 

13. DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 5.513, de 4 de abril de 1935. Institui a Universidade do Distrito Federal e dá 
outras providências.   

14. A Universidade do Distrito Federal funcionou na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1935 a 1939, quando foi 
extinta e seus cursos, alunos, professores e funcionários foram incorporados à Universidade do Brasil. Conforme 
apontam Mendonça (2002) e Fávero & Lopes (2009), trata-se de uma experiência renovadora na educação brasileira 
nos anos de 1930. Afinal, como expressão do humanismo científico defendido por Anísio Teixeira, seu idealizador, 
foi concebida como um espaço de ensino, pesquisa e estímulo à cultura e focando à formação do magistério primário e 
secundário. 

15. DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 5.513, de 4 de abril de 1935. Institui a Universidade do Distrito Federal e dá 
outras providências.   

16. DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 6.215 de 21 de maio de 1938.  
17. DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 6.215 de 21 de maio de 1938 (Art. 14). 
18. DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 6.215 de 21 de maio de 1938. 
19. No texto, a professora Ilma Passos Veiga considera a disciplina acadêmica Metodologia do Ensino Secundário como 

equivalente à Didática que é ofertada hoje nos cursos de Licenciatura.  
20. BRASIL. Ministério da Educação e Saúde.  Decreto nº 39, de 3 de setembro de 1934, que aprova os estatutos da 

Universidade de São Paulo. Documento disponível em http://www.leginf.usp.br/?historica=decreto-no-39-de-3-de-
setembro-de-1934 . Ultimo acesso 28 de setembro de 2017.  

21. Proposta de Regulamento para a Faculdade de Educação Ciências e Letras, criada pelo Decreto nº 19.852 de 11 de 
abril de 1931 (Art. 13). Documento disponível para consulta no Arquivo Gustavo Capanema do CPDOC/FGV. 

22. Trata-se de um estudo comparado a partir de dados tabulados de “347 universidades, de todas as partes do mundo, 
arroladas na publicação Index Generalis (Editions, rue Soufflet, 17, Paris, 1935)”. Neste estudo são apresentados 
dados estatísticos, argumentos acerca da importância atual dos estudos de educação, sugestões sobre o programa 
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mínimo para compor os estudos da Escola de Educação. Documento disponível para consulta no acervo Gustavo 
Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 

23. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES, 1935, p. 3. Documento disponível para consulta no acervo Gustavo 
Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 

24. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES, 1935, p. 3. Documento disponível para consulta no acervo Gustavo 
Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 

25. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES, 1935, p. 3. Documento disponível para consulta no acervo Gustavo 
Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 

26. Carta disponível para consulta no acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 
27. Conforme manuscrito disponível para consulta no acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 
28. Trecho de manuscrito, sem data, com o título ‘Professores das cadeiras pedagógicas da F.N.Fi’ produzido pela reitoria 

da Universidade do Brasil e disponível para consulta no acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 
29. Conforme registro em manuscrito ‘Professores das cadeiras pedagógicas da F. N. F. I’, sem data, constante do acervo 

Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 
30. Carta de Gustavo Capanema endereçada ao Reitor Prof. Raul Leitão da Cunha. 1939a (p. 1). Acervo Gustavo 

Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 
31. Carta de Gustavo Capanema endereçada ao Reitor Prof. Raul Leitão da Cunha. 1939a. Acervo Gustavo Capanema, 

localizado no CPDOC/FGV. Nela, identifica-se que a direção da FNFi por Alceu Amoroso Lima não aconselhava que 
fossem contratados nomes que se opusessem à igreja ou dela divergissem. 

32. Conforme estudo de Carvalho (2000). Religioso da Ordem dos Beneditinos, estudou no Estados Unidos entre 1926 e 
1931, onde obtém os seguintes graus: Bacharel em Teologia, Bacharel em Direito Canônico, Doutor em Teologia e 
Mestre em Educação. (VILARINHO, 1999, p. 348 apud CARVALHO, 2000, p. 3). Ao regressar ao Brasil, torna-se 
Catedrático de Psicologia Educacional e Sociologia Educacional da Faculdade de Filosofia Sedes Sapientiae (1933-
1937) e de Psicologia Educacional e Metodologia da Faculdade de Ciências e Letras de São Bento (1935-1939). 
Mattos permanece na Ordem Beneditina até 1939, quando tem seu pedido de laicização aprovado pelo Papa. 
Transfere-se para a Cidade do Rio de Janeiro e dedica sua vida profissional exclusivamente à atividade educacional, 
ingressando no Corpo Docente da FNFi. 

33. A obra teve sua primeira edição em 1957 e trata-se de um compêndio no qual o professor Luiz Alves de Mattos reúne 
as notas de aulas de Didática ministradas por ele em diferentes cursos.  

34. Conforme manuscrito – carta sem data, constante do acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV, em que 
o projeto de decreto-lei de criação da FNFi é apresentado ao presidente Getúlio Vargas pelo Ministro Gustavo 
Capanema.  

35. Conforme manuscrito – carta sem data, constante do acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV, em que 
o projeto de decreto-lei de criação da FNFi é apresentado ao presidente Getúlio Vargas pelo Ministro Gustavo 
Capanema. 

36. Refiro-me a outros espaços escolares, como por exemplo, o currículo do Curso de Regentes do Ensino Primário que 
integrava a estrutura do Ensino Normal, reformado em 1946, conforme o Decreto-Lei nº.8.530 de 2 de janeiro de 
1946, a Lei Orgânica do Ensino Normal. Documento disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-
1949/decreto-lei-8530-2-janeiro-1946-458443-publicacaooriginal-1-pe.html Último acesso em 27 de setembro de 
2017. 

37. Conforme manuscrito – carta sem data, constante do acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV, em que 
o projeto de decreto-lei de criação da FNFi é apresentado ao presidente Getúlio Vargas pelo Ministro Gustavo 
Capanema. 

38. Carta de Gustavo Capanema endereçada ao Professor George Dumas, datada de 17 de junho de 1939 (1939b, p. 2). 
Acervo Gustavo Capanema CPDOC/FGV. 

39. Conforme manuscrito – carta sem data, constante do acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV, em que 
o projeto de decreto-lei de criação da FNFi é apresentado ao presidente Getúlio Vargas pelo Ministro Gustavo 
Capanema. 

40. Conforme texto do Decreto-lei 1.190/39, “Art. 1º A Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, instituída pela 
Lei n. 452, de 5 de julho de 1937, passa a denominar-se Faculdade Nacional de Filosofia.” 
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41. Decreto-Lei Nº 1.190 de 4 de abril de 1939, que dá organização à Faculdade Nacional de Filosofia. Documento 
disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1190-4-abril-1939-349241-
publicacaooriginal-1-pe.html Último acesso em 27 de setembro de 2017. 

42. Decreto-Lei Nº 1.190 de 4 de abril de 1939, que dá organização à Faculdade Nacional de Filosofia. Documento 
disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1190-4-abril-1939-349241-
publicacaooriginal-1-pe.html Último acesso em 27 de setembro de 2017. 

43. Decreto-Lei Nº 1.190 de 4 de abril de 1939, que dá organização à Faculdade Nacional de Filosofia. Documento 
disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1190-4-abril-1939-349241-
publicacaooriginal-1-pe.html Último acesso em 27 de setembro de 2017. 

44. Decreto-Lei Nº 1.190 de 4 de abril de 1939, que dá organização à Faculdade Nacional de Filosofia. Documento 
disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1190-4-abril-1939-349241-
publicacaooriginal-1-pe.html Último acesso em 27 de setembro de 2017. 

45. Conforme manuscrito ‘Algumas palavras sobre John Dewey’, proferidas pelo Ministro Gustavo Capanema à primeira 
turma de licenciando da FNFi. Documento disponível no acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 

46. Depoimento prestado ao projeto ‘Resgate de uma história’, disponível no acervo da FNFi/PROEDES. 
47. Conforme Relatório de Ensino datado de 1956, documento do arquivo FNFi/PROEDES A12PR3PA174. 
48. Conforme tabela constante do documento ‘Organização e Regime Escolar, 1945’. Documento do arquivo 

FNFi/PROEDES A12PR3PA214.  
49. Conforme estabelecido no Decreto-Lei federal n. 9053/1946, as Faculdades de Filosofia ficaram obrigadas a 

manterem ginásios de aplicação, destinados à prática docente dos alunos dos cursos de Didática. Nesse contexto, foi 
criado em 20 de maio de 1948, o Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 
tendo sido designado para assumir o cargo o Diretor da escola o professor Luiz Narciso Alves de Mattos, catedrático 
da cadeira de Didática Geral e Especial. 

50. Conforme texto do Parecer Nº 632/69 do Conselho Federal de Educação que trata do ‘Conteúdo Específico da 
Faculdade de Educação’, publicado em Documenta, nº 105, set 1969. 

51. BRASIL, Ministério da Educação Decreto-lei N.º 9.053 – DE 12 DE MARÇO DE 1946. Cria um ginásio de 
aplicação nas Faculdades de Filosofia do País. 

52. Art 1º do Decreto-lei N.º 9.053 – DE 12 DE MARÇO DE 1946. Cria um ginásio de aplicação nas Faculdades de 
Filosofia do País. 

53. Conforme documentos manuscritos disponíveis no acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 
54. Entrevista concedida por Luiz Alves de Mattos ao Jornal O Globo apresentando sua opinião sobre a  alteração no 

regime do Curso de Didática. Documento disponível no acervo CAP/PROEDES. 
55. Art, 1º do Decreto-lei N.º 9.092 de 26 de março de 1946. 
56. Conforme carta assinada por André Dreyfus endereçada ao prof. Ernesto de Souza Campos, datada de 4 de julho de 

1944 que compõe Documento disponível no acervo Gustavo Capanema, localizado no CPDOC/FGV. 
57. Conforme identificado em relatório produzido no âmbito da Faculdade Nacional de Filosofia. Documento disponível 

no arquivo FNFI/PROEDES/UFRJ. 
58. Conforme quadro resumo da Organização Didática da FNFi disponível no arquivo FNFI/PROEDES/UFRJ. 
59. Conforme quadro resumo da Organização Didática da FNFi disponível no arquivo FNFI/PROEDES/UFRJ. 
60. Conforme manuscrito “Entrevista ao Globo pelo Prof. Luiz Alves de Mattos”. Disponível no acervo CAP/PROEDES 
61. Embora no texto legal haja sejam denominados Ginásios de Aplicação, Frangella (2000, p. 6) aponta que 

“inicialmente estes colégios são chamados de demonstração. No estudo de documentos da época o nome colégio de 
demonstração é corrente. [no caso da FNFi], a  inauguração em 1948 se dá também sob esta nomenclatura vindo, 
pouco mais tarde a chamar-se então de colégio de aplicação. No entanto, os documentos não evidenciam com precisão 
quando se deu esta mudança. 

62. ‘Planos de organização interna de um colégio de demonstração de ensino, a ser instalado anexo à Faculdade Nacional 
de Filosofia, para o ensino da disciplina didática aos alunos dessa disciplina, na mesma faculdade’. Documento 
disponível no arquivo CAP/PROEDES/UFRJ. 

63. Conforme Ofício datado de 19/07/1948 do Reitor da Universidade do Brasil ao Ministro da Educação e Saúde. 
Documento disponível no acervo CAP/PROEDES/UFRJ. 
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64. Refiro-me ao Decreto-lei N.º 9.053 – de 12 de Março de 1946. que cria um ginásio de aplicação nas Faculdades de 
Filosofia do País.  

65. Conforme Decreto N.º 5.513, de 4 de abril de 1935, que institui na cidade do Rio de Janeiro a Universidade do 
Distrito Federal e dá outras providências. Art. 9º. 

66. Conforme documento datado de 28 de dezembro de 1945 denominado ‘Planos de organização interna de um colégio 
de demonstração de ensino, a ser instalado anexo à Faculdade Nacional de Filosofia, para o ensino da disciplina 
didática aos alunos dessa disciplina, na mesma faculdade’. Disponível no arquivo CAP/PROEDES/UFRJ. 

67. Conforme documento datado de 28 de dezembro de 1945 denominado ‘Planos de organização interna de um colégio 
de demonstração de ensino, a ser instalado anexo à Faculdade Nacional de Filosofia, para o ensino da disciplina 
didática aos alunos dessa disciplina, na mesma faculdade’. Disponível no arquivo CAP/PROEDES/UFRJ. 

68. Conforme documento datado de 28 de dezembro de 1945 denominado ‘Planos de organização interna de um colégio 
de demonstração de ensino, a ser instalado anexo à Faculdade Nacional de Filosofia, para o ensino da disciplina 
didática aos alunos dessa disciplina, na mesma faculdade’. Disponível no arquivo CAP/PROEDES/UFRJ. 

69. Conforme documento datado de 28 de dezembro de 1945, denominado ‘Planos de organização interna de um colégio 
de demonstração de ensino, a ser instalado anexo à Faculdade Nacional de Filosofia, para o ensino da disciplina 
didática aos alunos dessa disciplina, na mesma faculdade’. Disponível no arquivo CAP/PROEDES/UFRJ. 

70. Conforme documento datado de 28 de dezembro de 1945, denominado ‘Planos de organização interna de um colégio 
de demonstração de ensino, a ser instalado anexo à Faculdade Nacional de Filosofia, para o ensino da disciplina 
didática aos alunos dessa disciplina, na mesma faculdade’. Disponível no arquivo CAP/PROEDES/UFRJ. 

71. Conforme documento que distribui em grupos os alunos que frequentariam a disciplina. Disponível no arquivo 
FNFI/PROEDES/UFRJ.  

72. Conforme manuscrito sem data, constante do acervo Gustavo Capanema – CPEDOC, em que o projeto de decreto-lei 
de criação da FNFi é apresentado ao presidente Getúlio Vargas pelo Ministro Gustavo Capanema. 

73. Conforme preconizado no texto Decreto-lei N.º 9.053 – de 12 de Março de 1946 que cria um ginásio de aplicação nas 
Faculdades de Filosofia do País. 
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