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Sem dúvida, a maioria das pes-
soas consideraria educar jovens 
para serem bons cidadãos como 
uma meta digna. Essa tentativa, 
porém, geralmente se enquadra no 

guarda-chuva de “Estudos Sociais”,1 que 
é onde o problema começa. Infelizmente, 
os alunos com freqüência consideram esta 
disciplina como enfadonha e um desperdí-
cio de tempo. Pais envolvidos em política 
e outros adultos podem suspeitar que isso 
consista em doutrinação de esquerda ou de 
direita. 

Professores de faculdades e universida-
des menosprezam Estudos Sociais como 
uma área que engloba tudo, sem substân-
cia ou defi nição real. Os professores de 
Estudos Sociais, embora creiam fi rmemen-
te no que estão fazendo, com freqüência 
expressam sua frustração diante da falta 
de interesse dos alunos e do esforço de 
pessoas de fora querendo forçar conteúdo 
específi co e agendas de metodologia em 
suas aulas.

Essas reações negativas são lembretes 
infelizes de que, embora os professores 
individualmente possam ter êxito, os estu-
dos sociais em si ainda precisam conseguir 
respeito e compreensão acadêmicos e do 
público em geral.

Propósitos e metas
A despeito desses desafi os, os porta-vo-

zes de estudos sociais defendem contínua 
e confi antemente elevadas metas para 
essa área. Quase todas as pessoas con-
cordam que as escolas de todos os níveis 
devem preparar crianças e jovens para 
se tornarem cidadãos bem informados e 
ativamente envolvidos. Ronald W. Evans, 
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professor de Educação na San Diego 
State University, fala da “necessidade de 
preparar cidadãos atenciosos, conhece-
dores, e de pensamento perspicaz.” Em 
1987, a Michigan State Board of Educa-
tion (Secretaria de Educação do Estado de 
Michigan) descreveu o propósito central 
do ensino de estudos sociais como “o 
desenvolvimento de boa cidadania”. Em 
sua declaração sobre padrões, escrita em 
resposta ao debate sobre padrões de 1990, 
o National Council for the Social Studies 
(NCSS) [Conselho Nacional de Estudos 
Sociais] declarou que o propósito principal 
das aulas de estudos sociais é a “promoção 
da competência cívica – que é o conheci-
mento, habilidades e atitudes exigidas dos 
estudantes para serem capazes de assumir 
a função de ‘cidadãos’ (como Thomas Jef-
ferson a denominou) em nossa república 
democrática”.2 

Segundo esta opinião, os estudos so-
ciais têm um papel singular a desempenhar 
na democracia, pois ajuda os cidadãos a 
compreenderem os valores fundamentais 
da sociedade e como agir inteligentemente 
no que se refere a esses valores. Sob este 
ponto de vista, não é suficiente aos alunos 
simplesmente entenderem e aceitarem 
“ideais como igualdade, imparcialida-
de, liberdade e justiça”, eles precisam 
também aprender “como respeitar os que 
são diferentes, como cooperar uns com 
os outros, e como trabalhar juntos para 
o bem comum”.3 Refletindo a opinião 
de John Dewey de que as escolas devem 
ser laboratórios de democracia, a área de 
estudos sociais busca preparar estudantes 
para participar no processo político de 
tomar decisões. Por isso, a meta dos estu-
dos sociais não é simplesmente transmitir 
conhecimento acadêmico, mas transformar 
alunos em cidadãos ativos e responsáveis.4 

Um breve histórico  
dos Estudos Sociais

A despeito do acordo geral concernen-
te a seus propósitos e metas, a área de 

estudos sociais tem enfrentado debates 
contínuos sobre o melhor modo de im-
plantá-los na sala de aula, e se o currículo 
deve apoiar as estruturas sociais existentes 
ou criar ativistas que busquem mudança 
social. 

Por meio desse processo, a história 
surgiu como o tema central dos estudos 
sociais, em parte porque os historiadores 
formaram uma organização profissional 
antes dos cientistas sociais e também, 
particularmente dentro do contexto da 
Primeira Guerra Mundial, porque ensinar 
história era considerado um meio eficaz de 
encorajar o patriotismo. Influenciado pelas 
recomendações do comitê de 1916 e a sub-
seqüente formação do Conselho Nacional 
de Estudos Sociais em 1921, o currículo 
de estudos sociais que continua a dominar 
a educação americana tomou forma. 

Mas mesmo enquanto este currículo 
se desenvolveu, os críticos argumentaram 
que ele encorajava a conformidade social 
e colocava ênfase excessiva no passado. 
Liderados por Harold Rugg do Teachers 
College da Columbia University, os 
reformadores na década de 1920 começa-

ram a convocar o estabelecimento de uma 
abordagem centralizada em problemas 
em vez de histórica para estudos sociais, 
e a instituição da disciplina Problemas da 
Democracia como exigência para todo o 
ensino médio. Em sua história de estudos 
sociais, Ronald W. Evans, forte defensor 
de uma abordagem voltada a problemas ou 
questões, salienta a influência do movi-
mento evangélico social protestante sobre 
esses reformados, os quais “fizeram uma 
transferência parcial do poder redentor 
de instituições religiosas para seculares, 
desenvolvendo uma opinião da evolução 
social que defendia que as pessoas podem 
controlar e melhorar o mundo por meios 
conscientes”.5

A abordagem centralizada em proble-
mas atingiu seu clímax na década de 1930, 
quando Rugg desenvolveu uma série de 
livros didáticos, e a Grande Depressão 
forçou os americanos a reconhecerem a 
necessidade de mudanças sociais e polí-
ticas. Ao mesmo tempo, porém, as várias 
disciplinas das ciências sociais se torna-
ram influentes dentro da área. Seus líderes 
insistiram para que disciplinas como 
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que as escolas de todos os níveis 

devem preparar crianças e jovens 

para se tornarem cidadãos bem 

informados e ativamente envolvidos.



19REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA ■ 24:2007

organizado em torno de disciplinas ou 
de questões sociais, mas os professores 
individualmente controlam a implementa-
ção do currículo no dia-a-dia. Mantendo 
como meta principal a educação de bons 
cidadãos, os professores podem evitar 
tomar posição na controvérsia contínua, 
extraindo de uma variedade de elementos 
e abordagens enquanto “ajudam os jovens 
a desenvolverem a habilidade de tomar 
decisões bem informadas e raciocinadas 
para o bem público como cidadãos de 
uma sociedade democrática culturalmente 
diversa em um mundo interdependente”.7 

Reformadores como Ronald Evans têm 
freqüentemente descrito a história como 
uma matéria que enfatiza a memorização 
por repetição e encoraja as tradicionais em 
vez das novas formas de compreensão. En-
tretanto, essas características parecem ser 
na maioria das vezes resultado de ensinar 
métodos em vez de qualidades inerentes 
da disciplina. Quer se ensine história em 

sociologia, governo, e economia fossem 
ensinadas separadamente. Essa mudança 
avançou com o surgimento da Guerra 
Fria, quando os que exigiam uma reforma 
foram considerados como subvertendo 
os valores americanos; bem como com o 
declínio geral do movimento de educa-
ção progressiva, que gerara a abordagem 
centralizada em problemas. Assim sendo, 
por volta do fim da década de 1950, o 
NCSS recomendava que os estudos sociais 
fossem organizados em torno das discipli-
nas separadas.

O tumulto social e político da década 
de 1960 produziu ainda outra tentativa de 
mudança no ensino de estudos sociais. 
Uma abordagem centralizada em questões, 
endossada pelo NCSS em 1971, ocupou 
novamente o centro do palco, principal-
mente no movimento financiado pelo 
governo federal “Man: A Course of Study” 
[Homem: Uma Área de Estudo] (fre-
qüentemente referida como “MACOS”), 
desenvolvida pelo Harvard Educational 
Development Center [Centro de Desen-
volvimento Educacional da Harvard] e 
lançado no fim da década de 1960. Lá pelo 
meio da década seguinte, várias organiza-
ções políticas conservadoras, jornalistas e 
políticos haviam descoberto o MACOS e o 
denunciavam como subvertendo os valores 
americanos e a moralidade. Juntamente 
com o esforço para organizar o currículo 
de estudos sociais em torno de questões, 
uma nova metodologia de ensino tam-
bém emergiu, focalizando a investigação. 
Nesta abordagem, os alunos, em vez de 
passivamente aprenderem informação de 
livros didáticos, formulavam perguntas 
ativamente, as quais os levavam a bus-
car respostas. Esta metodologia também 
perturbou os críticos, que acreditavam que 
ela deixava de indoutrinar os alunos nas 
tradições americanas. 

MACOS e outros programas centrali-
zados em questões logo desapareceram, 
juntamente com muito da abordagem 
de investigação. Na década de 1980, 

surgiu um forte movimento “de volta 
aos princípios básicos”, encorajado por 
entidades como a National Endowment 
for the Humanities e a Bradley Foun-
dation, as quais queriam que as escolas 
enfatizassem história e geografia. Embora 
questões como multiculturas continuassem 
a causar controvérsias, no início do século 
21, a disciplina de estudos sociais havia 
reconquistado muito do seu conteúdo e 
metodologia tradicionais. Nas palavras do 
crítico Ronald W. Evans, “na maior parte, 
tanto o conteúdo como a pedagogia do 
currículo retêm a constância enraizada nas 
práticas tradicionais. ... O procedimento 
educacional está marcado pela continuida-
de e rotina, pela persistência da recitação e 
de outras abordagens tradicionais”.6

Reconsiderando Estudos Sociais
Nos Estados Unidos, as secretarias de 

educação nos vários níveis determinam 
se o currículo de estudos sociais será 
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níveis fundamental, ou médio, o ensino 
pode utilizar o passado para iluminar o 
presente.

Somos relembrados quase diariamente, 
por meio dos noticiários na mídia, que 
questões de interpretação constitucional 
dividem severamente políticos e muito do 
público, o que resulta em amargas contro-
vérsias sobre a nomeação de juízes para os 
tribunais federais de apelação e para o Su-
premo Tribunal. Ao invés de simplesmente 
exigir que os alunos memorizem os fatos 
dos casos de Marbury versus Madison 
(1803), Plessy versus Ferguson (1896), 
Brown versus Secretaria de Educação 
(1954), e Roe versus Wade (1973), entre 
outros importantes que tradicionalmente 
aparecem nas aulas de história americana, 
o professor que procura educar cidadãos 
de discernimento utilizará esses casos para 
ajudar os alunos a compreenderem como e 
por que a interpretação constitucional tem 
mudado com o passar do tempo. 

Pouco tempo atrás, em um show de 
entrevistas no noticiário de domingo de 
manhã, ouvi um senador americano dizer 
que o direito do aborto estava agora esta-
belecido como lei, portanto, não podia ser 
mudado. Qualquer aluno cujo professor o 
tenha ajudado a entender historicamente 
a Constituição poderia ter corrigido o 
senador, salientando que embora prece-
dentes sejam extremamente importantes, 
não são absolutos. Mesmo quando apoiada 
por decisões subseqüentes, uma lei esta-

belecida em certo período pode se tornar 
revogada em outro, conforme foi compro-
vado na história da segregação. Assim, um 
estudante que entende essas questões pode 
se tornar participante ativo no processo 
político. Tanto para o professor como para 
o aluno, os fatos não devem ser o fim em 
si mesmos; devem, porém, contribuir para 
uma visão compreensiva de como funcio-
na a sociedade e como assumiu a forma 
atual.

“Patriotismo zeloso”
Outro elemento importante para tornar-

se cidadão eficiente é a capacidade de 
pensar crítica e refletidamente. De fato, 
em anos recentes, uma expressão popular 
tem sido “patriotismo zeloso”.8 Durante as 
últimas três décadas ou mais, tem havido 
um estímulo à educação multicultural 
que incorpora as opiniões e experiências 
de homens e mulheres de vários grupos 
étnicos e classes sócio-econômicas, e 
de culturas diversificadas. Ao apresentar 
múltiplas perspectivas, o professor pode 
ajudar os alunos a aprenderem como com-
parar e avaliar. Elizabeth Noll, professora 
de 6ª série, descreve como mudou do 
“ensino dominado pelos livros didáticos 
e do aprendizado dominado pelo profes-
sor para um método mais centralizado no 
aprendizado” que incorpora uma variedade 
de perspectivas. Focalizando o país do 
qual descendiam muitos membros de sua 
comunidade, ela e seus alunos desenvolve-
ram uma lista de possíveis fontes de infor-
mação como entrevistas, artigos de jornais 
e revistas, e livros de receita. À medida 
que os alunos buscavam informação, o 
professor formulava perguntas como: 
“Houve contradições na informação que as 
fontes forneceram?” e “Como diferiram as 
perspectivas que vocês encontraram?”

Conforme ela desenvolvia esse método 
no decorrer do ano, mais tarde aplicando-
o ao estudo de outros países, Elizabeth 
Noll descobriu que seus alunos adquiriram 
uma compreensão “mais valiosa e ampla” 
do que poderia ser fornecida pelos livros 
didáticos. “Por meio das várias expe-
riências de leitura, debates, registro do 
aprendizado, entrevistas, e finalmente ao 
compartilhar”, ela conclui em seu relato da 
experiência, “meus alunos desenvolveram 
um conhecimento que tinha significado 
pessoal para eles. Esse conhecimento era 
mais do que sobre um país. Era também 
sobre eles próprios como aprendizes com-
petentes.”9 As habilidades que esses alunos 
desenvolveram ao comparar e avaliar 
informação, não só aumentou sua compre-
ensão a respeito do mundo, mas também 

os introduziu à habilidade do pensamento 
crítico. Se for reforçado em outras aulas 
(e isso é muito importante), esses hábitos 
mentais os capacitarão a melhor responder 
aos milhares de opiniões que os cidadãos 
devem classificar ao tomar decisões sobre 
questões públicas. 

Estudos Sociais  
na escola adventista

No sistema adventista de educação, a 
área de Estudos Sociais oferece a oportu-
nidade de considerar o que significa ser 
um cidadão cristão. Nas séries iniciais do 
ensino fundamental, o professor deve aju-
dar os alunos a entenderem, por exemplo, 
o que significa ser residente de um bairro 
e as responsabilidades que isso acarreta. 
À medida que a criança avança para séries 
mais adiantadas, a história local e do Esta-
do se torna importante, em parte porque dá 
um senso de localização, o que geralmente 
falta em sociedades inconstantes. Por 
meio dessas experiências educacionais, 
os alunos têm a oportunidade de refletir 
sobre como seu compromisso cristão pode 
afetar o modo em que se relacionam com 
vizinhos não-adventistas ou não cristãos. 
Devem chegar a compreender que a igreja 
local faz parte de uma rede de instituições 
que mantém a comunidade unida. Embo-
ra os americanos tenham a tendência de 
enfatizar o indivíduo isoladamente, a sala 
de aula cristã, em particular, através da 
ênfase no fato de que todas as pessoas são 
criaturas de Deus, formadas à Sua ima-
gem, pode ajudar os alunos a apreciarem 
a forma em que sua vida está intimamente 
ligada à daqueles que estão à sua volta.

As aulas de estudos sociais no ensino 
médio, quer sejam organizadas em torno 
das disciplinas ou focalizadas em ques-
tões sociais, oferecem oportunidade de 
examinar questões de significado para os 
cristãos: como se relacionar com o serviço 
militar e com situações de guerra, res-
ponsabilidade social para com os pobres, 
questões ambientais e relações étnicas. 
Apesar de os adventistas do sétimo dia 
estarem há muito tempo preocupados com 
relações entre igreja e Estado, o surgi-
mento de questões como o aborto, direito 
dos homossexuais, criacionismo e ensino 
moral em escolas públicas tem levantado 
novas questões sobre a função da religião 
no ambiente público. Subjacente a todos 
esses debates está a pergunta fundamental 
do que constitui justiça, um conceito que 
requer reflexão contínua dos cristãos,10 
incluindo os alunos de ensino médio. A 
sala de aula de estudos sociais provê um 
contexto dentro do qual os alunos podem 

O estudo de casos de pessoas como Desmond 
Doss, opositor adventista consciencioso que 
ganhou a Medalha de Honra do Congresso 
Americano, pode ajudar os alunos a explorarem as 
tensões entre lealdade ao país da pessoa e lealdade 
a Deus. 
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desenvolver sua habilidade de pensamen-
to crítico ao descobrirem que nem todos 
os cristãos estão em acordo nas várias 
questões políticas e culturais. Pedir que os 
alunos leiam, por exemplo, artigos con-
trastantes de James Dobson, do programa 
Focus on the Family (Enfoque na Família) 
e Jim Wallis, do livro Sojourners, sobre 
qualquer dos inúmeros assuntos será de 
ajuda para compreenderem que cristãos 
conservadores podem chegar a conclusões 
diferentes sobre questões públicas. 

Implícito na questão de aprender a 
apreciar e entender múltiplas perspectivas 
dentro da sala de aula cristã está o assunto 
da relação entre lealdade ao país da pessoa 
e lealdade a Deus. Os alunos precisam ser 
ensinados que a obediência a Deus tem 
prioridade sobre a fidelidade à nação e a 
submissão às autoridades legais. Ao mes-
mo tempo, precisam aprender que clas-
sificar essas prioridades e colocá-las em 
prática nem sempre é fácil. Uma variedade 
de situações históricas podem ser usadas 
para estudo de casos a fim de ajudar os 
alunos a determinarem uma reação cristã 
adequada para a tensão entre patriotismo, 
obediência às leis e fé religiosa. Os profes-
sores devem usar exemplos bem documen-
tados como ações da Igreja Adventista na 
Alemanha nazista,11 os esforços de John 
Henry Weidner para ajudar os judeus 
a escaparem da França ocupada pelos 
nazistas,12 a experiência de Desmond Doss 
como um “cooperador consciencioso” 
no exército americano durante a Segunda 
Guerra Mundial,13 e a experiência da deno-
minação com o “Project Whitecoat” nos 
Estados Unidos, da era da Guerra Fria.14 
Incluir experiências de outras tradições 
cristãs, como os menonitas,15 ajudará a 
aprofundar o debate.  

Conclusão
Basicamente, os estudos sociais têm 

como alvo ajudar crianças e jovens a 
entenderem que o ser humano viceja em 
uma comunidade atenciosa. Ser um bom 
cidadão significa dar de si mesmo de-
sinteressadamente. Ao compreenderem 
as várias instituições que formam uma 
comunidade – desde o nível da vizinhança 
até o cenário internacional – e o desenvol-
vimento histórico que produziu o mundo 
no qual vivemos hoje, os alunos estarão 
preparados para se tornarem cidadãos 
ativos. A sociedade e o reino de Deus 
dependem disso. 
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