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A inserção da disciplina de Sociologia na nova Lei de Diretrizes e Bases, LDB, na grade curricular do ensino médio ocorre num momento em que profundas mudanças sócio-econômicas e políticas se apresentam no cenário nacional. A própria LDB, na verdade, é parte desse processo de mudança. Todavia, apesar do caráter eventual dessas medidas, suas conseqüências afetam a própria estrutura social do país e, por conseguinte, novas perguntas se colocam sobre os meios e as técnicas do saber sociológico, acentuando ainda mais o debate sobre os novos paradigmas do conhecimento.
A crise paradigmática da Sociologia, e das Ciências Humanas em geral, não é nova. Já nos longínquos anos 50, Fernando Braudel (1992) procurava apresentar algumas soluções para aprimorar as várias interfaces entre a História e as Ciências Humanas. Desenvolveu, para tanto, o conceito interdisciplinar de longa duração do tempo histórico como uma possibilidade real de se apreender os processos estruturais, sem que as ilusões provocadas pela abordagem conjuntural, própria dos tempos curtos, comprometesse a análise da dinâmica estrutural.
Mas a discussão interdisciplinar, ainda que contribuísse para otimizar os resultados analíticos das diferentes áreas do saber das Ciências Humanas, não chegava a vislumbrar uma mudança paradigmática radical, como, por exemplo, as propiciadas pelas discussões internas nas Ciências Naturais (cf. KUHN, 2000). 
É que a multiplicidade de métodos e técnicas díspares utilizados pelas Ciências Humanas torna difícil, e até mesmo impossível, o tipo de debate que se trava nos intra-muros das Ciências Naturais e Físicas. Nestas, uma certa coesão metodológica permite aprimorar meios e técnicas até, pelo menos, o surgimento de novos fenômenos não apreensível pelos paradigmas conhecidos. Assim, a física newtoniana se desenvolveu ao longo dos séculos até o momento em que as novas descobertas obrigaram a uma reformulação paradigmática radical, criando-se novas metodologias e novos pressupostos epistemológicos. 
Todavia, e apesar das disparidades metodológicas e conceituais das Ciências Humanas, suas discussões internas ficam relegadas a um plano secundário diante da historicidade de seus próprios métodos. Isto significa que, diferente das Ciências Naturais e Físicas, elas têm, como característica, uma determinação histórica que circunscreve sua validade metodológica a limites muito precisos, independente da multiplicidade de seus meios e técnicas. Seja do ponto de vista do positivismo - apesar de todo o formalismo que a metodologia funcionalista desenvolveu ulteriormente -, que coloca a construção do método numa dependência direta do objeto a ser construído(1); seja do ponto de vista do marxismo que atribui à abordagem analítica uma validade circunscrita às suas determinações históricas, os paradigmas das Ciências Humanas estão condenados a uma eterna mutabilidade. 
Essa mutabilidade poderia, então, tornar efêmeros os métodos do conhecimento social, tendo em vista que as transformações históricas se dão quase sempre em ritmo acelerado?
Assim colocado, o problema revela-se impreciso. Por mais rápidas que elas sejam, não são as mudanças conjunturais que condicionam a validade epistemológica das Ciências Humanas; são as mudanças estruturais que interferem em sua episteme. E, apesar de todas as divergências entre as diferentes escolas do pensamento social, há um denominador comum que permeia o desenvolvimento de cada uma delas: a dicotomia entre sujeito e objeto do conhecimento.
Essa dicotomia, que caracteriza a formação da modernidade e fundamenta o desenvolvimento do conhecimento científico, tornou-se a marca da racionalidade. Nesse sentido, o que varia entre uma escola e outra do pensamento social é a forma pela qual a relação entre sujeito e objeto se relacionam: o sujeito do conhecimento elabora racionalmente seus tipos ideais para construir seu objeto histórico, na sociologia compreensiva; o sujeito que, sem interferências de valores subjetivos constrói seu objeto de forma científica e racional, na sociologia positivista ou o sujeito que, numa relação dialética, constrói e é construído pelo objeto no pensamento marxista. 
Em qualquer uma das abordagens, a dicotomia se mantém presente garantindo a condição de racionalidade científica aos métodos criados e sustentando suas formas de representação conceptual.
Ora, em que medida as atuais mudanças, que levam à sociedade de consumo, não colocam em cheque a permanência dessa dicotomia racionalista? Esta é uma pergunta a ser, necessariamente, mantida pois serve de orientação para formular nossa hipótese de trabalho: a sociedade de consumo, estruturada em redes e fluxos sociais, exige um novo modelo de explicação que os antigos paradigmas baseados na representação conceptual, dicotômicos, são incapazes de dar conta.
Abordado da perspectiva da longa duração, o caso brasileiro(2) pode nos ajudar a desenvolver essa hipótese porque, concomitante à formação da sociedade de consumo, iniciada nos anos 50, o pensamento sociológico nacional sempre respondeu às necessidades históricas de cada momento de forma atualizada. Outro aspecto, não menos relevante, é a própria transformação, nos anos 90, do Estado patrimonialista em Estado de Direito, condição necessária ao pleno desenvolvimento da sociedade de consumo.
Ainda que não tivesse profissionais disponíveis, a Sociologia é uma preocupação de origem positivista que consta nas reformas educacionais desde o final do século XIX. A primeira menção que encontramos é a proposta de Benjamim Constant, feita em 1890, para que a disciplina constasse no currículo das instituições educacionais brasileiras. Proposta logo abandonada depois da morte de seu proponente, mas incorporada em 1925 na reforma educacional de Rocha Vaz e ratificada em 1931 com a reforma feita por Francisco Campos (MEKSENAS, 1994, p. 17). Curiosamente, ela é excluída da escola secundária pela reforma de Capanema, em 1942, nove anos depois de fundada a primeira escola de Sociologia do país, a Escola de Sociologia e Política.
Criada em 1933, a Escola Livre de Sociologia e Política, é uma resposta das elites de São Paulo à derrota na Revolução Constitucionalista de 1932. Com a expectativa de ser um espaço de produção de conhecimento que contribuísse para modificar a realidade vigente, a fundação da escola repete a característica básica do ensino no país à época: restrito às elites, mas uma elite no caso que se pretende modernizadora:
... estava tudo errado; o que se tinha feito, para a renovação do sistema político brasileiro, estava errado por uma só razão: não havia gente informada sobre política, sobre sociologia, sobre economia, sobre, enfim, novas idéias de administrar e de conduzir a política de um país. E não havendo essa gente, naturalmente qualquer movimento de renovação fracassaria ou cairia como nós tínhamos caído nas mãos dos velhos políticos, os políticos profissionais.
Então surgiu a idéia de fundarmos uma instituição que ensinasse coisas modernas que não eram ensinadas no Brasil, tais como: sociologia, política, estatística, administração, etc. e tal. E resolvemos fundar uma escola. [...] Entusiasmados pelas nossas idéias, nós resolvemos reunir um grupozinho para concretizar a idéia de uma escola desse gênero e resolvemos adotar esse nome de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. (MORAES, 2001, p. 127-8)
A Escola de Sociologia não fica sozinha. No ano seguinte ao de sua fundação ela dividirá o foco das atenções com a Universidade de São Paulo que, num certo sentido, ofuscará sua importância. Todavia, ambas inserem-se no processo de modernização do país que, nos anos 50, ganhará impulso com a política de Juscelino Kubistchek, sintetizada no slogan programático "50 anos em cinco".
O esforço de desenvolvimento, implementado pelo Estado e pela classe empresarial, será reforçado pelos meios de comunicação em que a propaganda ocupará um papel decisivo no processo de transição. O distanciamento histórico nos permite perceber que, graças à publicidade então praticada, o país começou a conformar um novo sistema de valores onde a cultura de consumo é incentivada.(3)
Ao mesmo tempo em que a publicidade vendia seus produtos, difundia também a idéia de uma modernização necessária ao desenvolvimento do país. Um único exemplo, tomado da análise de Figueiredo (1998, p. 34 e seguintes), nos ajuda a compreender este processo. É a campanha veiculada na revista Manchete, em 21/9/1957, pela empresa Lambretta, de um modelo de motocicleta. No anúncio a foto de dois cavalos e, ao lado, a motocicleta. Ao fundo, dois personagens vestidos à caráter conversam: um, urbano, o proprietário da moto; o outro, com roupas típicas de vaqueiro, evidentemente o proprietário do cavalo. O texto tem como tema as vantagens da modernização e a preferência por aqueles que, obedientes aos novos parâmetros, se utiliza de meios adequados aos novos tempos. Sob a marca, o slogan: "Lambretta abre novos horizontes de prosperidade". 
Ao mesmo tempo em que se incentivava no país essa cultura de consumo, a população vivia um intenso processo de conscientização política. Se, de um lado o consumismo e a amplitude dos meios de comunicação levam à perda das definições entre espaços públicos e privados, criando a possibilidade de uma alienação política e social, a movimentação popular e o envolvimento com as questões nacionais bloqueavam, num certo sentido, essa tendência das modernas sociedades de consumo.
Mas esse processo dura pouco. Com o golpe militar de 64, os novos donos do poder vão, de um lado, incrementar a modernização, sem alterar a natureza patrimonialista do Estado, e, por outro, exercer um constante e cada vez mais estrito controle político. Com isso, a possibilidade da participação popular e política no desenvolvimento industrial e na formação da cultura de consumo ficam bloqueadas.
Essa modernização "forçada" apresenta dois aspectos importantes para nossos objetivos: primeiro, o implemento dos meios de comunicação que vão encurtar distâncias e possibilitar a disseminação da cultura de consumo; segundo, a massificação do Ensino que vai permitir o acesso à educação de largas camadas populacionais, agora com a possibilidade de se capacitar para atender às necessidades da industrialização.
Terminada a ditadura militar, o saldo é o de um desenvolvimento industrial moderno, porém defasado em relação ao mercado internacional. É que a alternativa escolhida, além de autoritária, deu prioridade à indústria através dos mecanismos do protecionismo alfandegário impossibilitando a atualização do parque industrial. 
Com a liberalização política e o fim do protecionismo, a indústria nacional se vê frente a crises profundas, mas conjunturais. O modelo de desenvolvimento escolhido não contemplava nem a qualidade da produção, realizada com infra-estrutura obsoleta, nem a política de preços, que, além de administrados pelo Estado, eram sempre mais elevados que os praticados pelo mercado internacional.
Apesar da crise, o sistema brasileiro se realinha rapidamente às novas exigências e as mudanças tecnológicas são incorporadas, atualizando a infra-estrutura produtiva. Paralelamente, as novas forças políticas no poder, iniciam um processo de privatização de bens e serviços que, de um lado, favorece o desenvolvimento da sociedade de consumo e, de outro, minimiza o papel do Estado.
Estes cinqüenta anos de história, é possível percebermos que, lentamente, através de idas e vindas, caminhamos para o processo de formação da sociedade de consumo no Brasil. 
Apesar de impreciso, a sociedade de consumo é um conceito que expressa o resultado da própria lógica do sistema capitalista de produção cuja tendência, a ele inerente, é a transformação de todos os seus elementos em mercadoria. Neste caso, não é exagero quando se afirma que no mundo de hoje "tudo é mercadoria". 
Esta lógica, característica própria de uma revolução permanente desenvolvida pelo próprio capital torna-se explícita quando se generaliza pela face do globo abarcando todos os setores da vida social. Se antes a expansão do capital transformava as mais diferentes estruturas sociais em formas capitalistas, hoje o sistema se desenvolve de forma autônoma, transformando seus próprios resultados em mercadorias. Vivemos, na contemporaneidade, um processo real de abstração do processo social (cf. LYOTARD, 1973, p. 30-2). Nele, a característica básica é a contínua mutabilidade. 
Ao atingirmos esse estágio estrutural de desenvolvimento do capital temos, de um lado, a realização do racionalismo iluminista: o mundo se moderniza num padrão de racionalidade imposta pela lógica do sistema. Mas seu resultado é paradoxal: quando todos os elementos – força de trabalho,imagens, palavras, saber, poder, viagem e sexo - são igualados no processo de igualdade de mercadorias, onde as coisas valem pelo seu valor abstrato de troca, tudo vale e os aspectos místicos, religiosos, irracionais, antes colocados à margem do sistema são também a ele incorporados e passam a valer tanto quanto qualquer outra coisa.
Nessa tendência de mercantilização geral, o sistema capitalista transforma-se num fluxo constante e a própria realidade, em constante mutação, não se deixa apreender mais pelas representações modernas. Nas novas redes de sociabilidade formadas, são os pontos de concentração de fluxos energéticos que vão condicionar um novo tipo de percepção e, consequentemente, postular a necessidade de novos paradigmas. 
Ao contrário dos paradigmas criados pela sociedade industrial, cuja característica era a previsibilidade que permitia buscar as leis de funcionamento do sistema, a nova realidade assemelha-se mais a rizomas sociais, cujas raízes expandem-se na plenitude e nos interstícios das redes, conforme a imagem criada por Deleuze e Guattari (1996). 
Os fluxos da sociedade de consumo vão, portanto, criar novos tipos de subjetividade e os paradigmas da modernidade, entre eles o fundamento dicotômico entre sujeito e objeto, passam a ser questionados e os esquemas de representações conceituais tem sua validade limitada a campos cada vez mais estreitos do espaço social e histórico.
As reformas educacionais no Brasil, implementadas a partir dos anos 90, visam readequar o ensino à nova realidade da sociedade de consumo, apesar desta intenção nem sempre estar suficientemente explícita. Apesar das mazelas e dos atropelos políticos, sempre discutível quando numa sociedade democrática os diretamente interessados são excluídos do processo decisório, a reforma educacional é parte integrante da reconfiguração do sistema social que a política de globalização só veio acelerar.
A nova LDB, ao postular como base de seus fundamentos os quatro pilares da educação propostos pela UNESCO: o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver e o aprender a ser (DELORS, 1999) dá um passo à frente no sentido de abrir as portas a um novo tipo de reflexão baseado na nova sensibilidade. Mas esse passo é ligeiramente bloqueado ao eleger a interdisciplinaridade como a interface possível do diálogo porque ela limita a discussão ao inter-relacionamento entre as diferentes disciplinas, constituindo-se numa somatória de elementos metodológicos e disciplinares sem, portanto, colocar a questão na sua radicalidade: os novos tipos de percepção, portanto, novas metodologias, novas abordagens.
Ora, o que se vislumbra na linha do horizonte é um questionamento de outra ordem, um questionamento que facilite a "construção de paradigmas holográficos, fundados na concepção de que as totalidades são sempre incertas e indeterminadas", o que, em outras palavras tem o nome de transdisciplinaridade (CARVALHO, 1997, p. 45)
Ao postular a possibilidade dessas questões, a nova LDB abre as portas para que a juventude, o público do ensino médio tenha também a possibilidade de rejuvenescer as abordagens do conhecimento em gestação no século XXI.
Afinal, como lembra Durkheim (1956, p. 70), o foco do processo educacional é o ideal de homem estabelecido em cada sociedade. Manter, portanto, o ensino da Sociologia e das demais Ciências Humanas nos velhos grilhões paradigmáticos é impedir uma revolução radical nas formas de pensar e continuar fazendo velhas perguntas a novas realidades.
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NOTAS
	Ver, a este respeito, as considerações de Pierre Bourdieu (1999: 9-12) analisando o problema metodológico na ótica positivista de Auguste Comte. 
	Tendo em vista os limites desta comunicação, vamos nos contentar aqui com um resumo bastante genérico do longo processo de formação da sociedade de consumo brasileira. 
	Um excelente trabalho de análise da influência da propaganda na formação da cultura consumista no período que precede a Revolução de 64 é o trabalho da historiadora Anna Cristina Camargo Moraes Figueiredo, "Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada" (1998). 



