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1. Introdução

A questão tratada por este trabalho tem suas raízes na idéia quase consensual que vincula educação, trabalho e desenvolvimento. A saber, o investimento em educação geraria retornos, em termos de produtividade para as empresas, de conseqüente desenvolvimento econômico e bem-estar social para o país e de aumento de renda e possibilidade de inserção social para o indivíduo. Para este último, poder-se-ia dizer que este consenso ideológico se dá por meio da aglutinação desta relação educação-emprego em torno da noção de empregabilidade: quanto melhor a sua escolaridade, mais empregável é o sujeito, noção que transfere para o indivíduo total responsabilidade sobre sua educação e qualificação, e a conseqüente possibilidade de permanecer empregado. 
Qualificar-se é, no entanto, tarefa complicada. Enfrentando as profundas mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais impostas pelo modo flexível de acumulação de capital, como o nomeou Harvey (1998, p. 140), o indivíduo vai sempre precisar entender a sua práxis cotidiana e encontrar explicações para os fatos ao seu redor. Este trabalho procura contribuir, pois, para a compreensão do modo como se estrutura a qualificação profissional do ponto de vista do trabalhador e como ele articula sua história de vida, educação, trabalho e mercado de trabalho nas decisões e iniciativas quanto à qualificação e requalificação. 
A maneira como o trabalhador articula sua experiência e constrói a sua visão de mundo depende, no entanto, do modo como está inserido na base produtiva e da configuração desta base.  A transição do modo de acumulação fordista do capital para flexível impôs acentuadas modificações econômicas, sociais, culturais e, o que mais enfocaremos aqui, no mundo do trabalho. 
Como parte integrante e fundamental das estratégias para a superação da crise do fordismo, buscou-se uma nova configuração da base produtiva, fundada em mudanças estruturais na organização do trabalho e das formas de produção, fortemente apoiadas em implementações tecnológicas. O desenvolvimento das comunicações e a informática possibilitaram tanto o fim dos estoques como a modificação rápida das linhas de produção para o atendimento das demandas do mercado. Esta modificação permitiu que  demandas específicas pudessem ser atendidas em tempo declinante, flexibilizando a produção, tendo-se em vista o aumento da produtividade, a diminuição dos custos e uma maior lucratividade. 
Toda a gestão empresarial teve de ser reformulada e novas estratégias foram incorporadas, especialmente as vindas do modelo japonês, pois a antiga forma organizacional e gerencial do período fordista, rígida, já não dava conta de produzir para um mercado crescentemente segmentado e para a rápida ocupação de nichos especializados de consumo, numa velocidade vertiginosa de inovações de produtos e de criação de novas necessidades. A estabilidade e previsibilidade ligados ao fordismo dão lugar ao  efêmero, ao frenético e ao fragmentado que vêm a caracterizar a cultura, a estética e a sociabilidade.
A organização das empresas se dá agora de forma bastante distinta do modo anterior, que era fortemente hierarquizada e verticalizada. As novas formas de organização empresarial tendem a transformar a antiga organização em forma de pirâmide em modelos mais próximos a redes François CHESNAIS aponta em A mundialização do capital, p. 107-109 como o agrupamento em redes especializadas se torna alternativa à verticalização e à hierarquização das grandes companhias e uma forma de maximizar a “internalização” das vantagens externas., que trazem vantagens competitivas sobre as primeiras principalmente quanto à flexibilidade, pois elas podem ser reorganizadas, decompostas e redefinidas muito mais facilmente. Neste contexto, no entanto, o trabalho em si pode ser e é continuamente redefinido. Não existem mais as cadeias que amarram as pessoas a determinadas funções e tarefas. A empresa pode assim se adaptar às mudanças econômicas e principalmente às mudanças de demandas do consumo, aumentando a produtividade do capital e, sobretudo, as taxas de mais-valia, absoluta e relativa. 
Além de um processo produtivo flexível o suficiente para atender demandas de um mercado cada vez mais segmentado, há duas outras características do novo paradigma importantes de serem aqui levados em consideração, como apontado por Leite (1998, p. 2). Em primeiro lugar, a tendência das empresas de focalizar a produção naquilo que detém algum tipo de conhecimento específico e diferenciado e terceirizar toda a produção restante, levando à formação de cadeias produtivas ainda mais longas do que as do período fordista; e a mudança do “princípio taylorista do one best way pela busca constante de melhoria do processo produtivo, o que implica uma lógica baseada na incorporação do conhecimento do trabalhador”, com as conseqüências para a qualificação do trabalhador que esta tendência traz. Outra característica importante é que a introdução das novas formas de organização do trabalho não se dá da mesma maneira nos diferentes países, e, dentro destes, nos diversos ramos da indústria, ou mesmo dentro de uma mesma indústria. 
Para que a flexibilização da produção e esse novo modo de organização e produção funcionem, é preciso um novo tipo trabalhador Assim como foi necessário um novo tipo de trabalhador ao fordismo, como apontou GRAMSCI (1968) em Americanismo e Fordismo.. Não basta mais o trabalhador fordista que desempenha funções repetitivas, mecânicas e sem iniciativa. O trabalhador requerido hoje para dar conta da flexibilização dos processos de trabalho nas linhas de produção deve também ele ser flexível. Além de "fazer", deve ser capaz de pensar, tem de dominar conhecimentos gerais relacionados ou não ao seu trabalho, ser capaz de interpretar textos, gráficos e tabelas, ter conhecimentos na área de computação, ter capacidade de interpretação de dados e de decisão, ter iniciativa e crítica e ser capaz de trabalhar em equipe. Em suma, as exigências foram ampliadas, não apenas no que se refere à educação formal, mas foram acrescidas de toda uma gama de habilidades relacionadas a novas tecnologias, bem como de atitudes e comportamentos. 
Marx já apontava nos Manuscritos: "O trabalho não produz apenas mercadorias; produz também a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria." (1993, p. 159) A nova lógica socioeconômica leva ao extremo este processo. Se a sua capacidade de trabalho é a mercadoria que tem a vender, num mercado altamente competitivo, se impõe que esta mercadoria ganhe atrativos diferenciados para ganhar espaço no mercado. É preciso qualificar-se, ou requalificar-se. 
Há, no entanto, que se buscar compreender a questão da qualificação nesse momento: a qualificação dos trabalhadores é entendida neste trabalho como parte do processo social de individuação, intrinsecamente vinculada, portanto, às relações sociais, ao conjunto dos trabalhadores e ao modo de reprodução do capital (ou seja, à correlação de forças entre capital e trabalho). A qualificação é, neste sentido, uma construção social. E é concebendo o indivíduo como uma construção social contínua que se pode pensar a qualificação profissional, também ela, como uma construção social. É no interior das relações com a sociedade que o homem se forma e se prepara para o trabalho, que é a dimensão central da sua atividade como ser humano, pois é neste momento que ele objetiva a sua relação com a totalidade social. É por meio do trabalho que o homem altera seu meio e é alterado por ele. É por meio do trabalho que a totalidade social se construiu como a conhecemos e continua sendo construída. E, principalmente, é no trabalho que se revelam e se obscurecem as relações próprias do sistema capitalista entre o capital e o trabalho. A qualificação profissional assim pensada adquire uma dimensão na qual as relações de classe, as relações do indivíduo com as instituições da sociedade (escola, sindicatos, igrejas etc.), com os demais homens e com sua própria história de vida se fazem presentes e são atualizadas a cada momento em que o trabalho se dá, por meio dos aspectos cognitivos, valorativos e comportamentais implicados na ação— ação esta que se dá no interior de relações objetivas de trabalho, que reagem a esta ação, sendo modificada por ela e dialeticamente modificando seu ator.
	Neste sentido, a qualificação deixa de ser uma construção acabada, que tende a criar a dicotomia qualificado/não qualificado para se tornar “um conceito explicativo e articulador de diferentes elementos de regulações técnicas e sociais, no marco das relações de trabalho”. (Machado, 1996, p.35)
	Esse modo de pensar a qualificação profissional, por considerar o conflito capital-trabalho e as relações de poder dele derivados, as relações sociais (aí incluídas as de classe, de geração, de gênero, de origem e de raça) estabelecidas dentro do sistema capitalista e o modo como se dá o processo de individuação, contribui para o questionamento do determinismo linear e positivo entre educação e trabalho. Como nos aponta Segnini (2000, p.20), as habilidades, conhecimentos, visão de mundo etc. que o trabalhador adquire na sua relação com as instituições e com os outros homens significam a princípio, valor de uso. Só se transformam em valor de troca no momento em que o capital reconhece estas características como relevantes. Neste sentido, “escolaridade e formação profissional são condições necessárias, mas insuficientes, para o desenvolvimento social” (Segnini, 2000, p.21) e, acrescentaríamos, para a inserção do indivíduo no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. 
Considerando a qualificação profissional como uma construção social, realizamos uma pesquisa de campo utilizando entrevistas semi-estruturadas com dois grupos de trabalhadores buscando ativamente maior qualificação: o primeiro (GRUPO I) é formado por sete trabalhadores que cursavam o supletivo do Ensino Fundamental em uma escola municipal e que trabalhavam em diversas empresas, nenhuma das quais havia passado por um processo de reestruturação produtiva. Este grupo era composto de duas mulheres e cinco homens com idades variando entre 18 e 41 anos (média de 27 anos), sendo dois casados e o restante, solteiros. O segundo grupo (GRUPO II), de oito trabalhadores homens, cursava o supletivo de Ensino Médio dentro da indústria em que trabalhavam, esta, sim, reestruturada. Todos trabalhavam ou já haviam trabalhado em células de produção. A idade variava entre 28 e 45 anos (média de 37,8 anos) e todos eram casados. A imigração é parte fundamental da história dos entrevistados: dos integrantes do GRUPO I, apenas um não veio do Nordeste e do GRUPO II, apenas três cresceram em São Paulo. Dos demais, quatro nasceram e cresceram no Nordeste e um no Paraná. 
Para melhor compreendermos a articulação entre espaço social, a construção social das trajetórias dos entrevistados e as suas decisões e pontos de vista quanto à qualificação, recorremos principalmente ao conceito de habitus O habitus é um senso prático, que norteia a percepção da situação, a ação, as preferências e a visão de mundo dos indivíduos. É ele que fundamenta a resposta dos indivíduos a uma determinada situação. É, a um só tempo, fruto e expressão da interiorização das estruturas objetivas, é um “duplo processo de interiorização da exterioridade e da exteriorização da interioridade” (Bourdieu e Passeron, 1982, p. 213). É justamente este duplo movimento que torna o habitus dinâmico, passível de mudanças, modificando e sendo modificado pelas estruturas sociais. de Bourdieu (1997), pois ele permite que se entenda como as estruturas objetivas, econômicas, políticas, culturais etc. se manifestam no cotidiano, nas atitudes e escolhas de indivíduos singulares e mais, como elas forjam sua maneira de ser e a própria percepção que têm do espaço social, uma vez que é a posição dos agentes sociais no interior do espaço social que dá a perspectiva que define a visão de mundo e do próprio espaço social. Bourdieu, 1997, p.27 Para este autor, o espaço social é estruturado pelo modo como são distribuídos os diferentes tipos de capital, econômico, cultural, social ou político, e, nas sociedades mais desenvolvidas, os dois primeiros tipos têm mais peso. A posição de um indivíduo ou grupo no espaço social se definiria conforme duas dimensões: a primeira, de acordo com o volume global do capital que possuem, seja ele de que tipo for; em uma segunda dimensão, pelo peso relativo do capital econômico e cultural no volume total. Às múltiplas variações e relações que se estabelecem entre estes tipos de capital correspondem, nos indivíduos, diferentes habitus ou disposições, que são produzidos pelos condicionamentos sociais e estruturas objetivas correspondentes à posição em que estão inseridos no espaço social.
Quanto mais próximo for o posicionamento dos indivíduos no espaço social, mais homogêneos serão os seus habitus, suas disposições, seus gostos e suas percepções. O habitus, se faz assim, a um só tempo, individual e coletivo, habitus de classe. É isso que nos permitiu supor que fosse possível encontrar, em nossas entrevistas, motivações e representações comuns entre si e comuns aos grupos de trabalhadores entrevistados.

2. O trabalhador e a qualificação profissional

Na análise das entrevistas emergiram três grandes categorias profundamente imbricadas: trabalho, escola e família. Nos dois grupos, todos os entrevistados do sexo masculino não nascidos ou vindos para São Paulo na infância tiveram sua primeira experiência de trabalho, ainda crianças, na lavoura ou no cuidado com o gado— na “roça” — ajudando os pais. Apesar do trabalho infantil ter feito parte da vida dessas pessoas, ele não é considerado por elas como trabalho propriamente dito, com a conotação de exploração ou abuso que poderia trazer consigo, o que corrobora a hipótese de Dauster (1992), de que o trabalho infantil é parte de um habitus de classe: “(…) o trabalho infantil é ‘naturalizado’ e até legitimado, de forma ambivalente e contraditória, na medida em que expressa a lógica do código relacional predominante nas camadas populares.” (p. 34) Por este código, há trocas e retribuições— se os pais fornecem moradia e comida, cabe às crianças algum tipo de ajuda. No entanto, como mostra o estudo de Demartini e Lang (apud Ferretti 1988, p. 59), o trabalho infantil na zona rural não acontece apenas em função das dificuldades econômicas vividas por esta população, mas também porque os pais julgam que é por meio do trabalho que se forma a próxima geração, tanto no que se refere aos conhecimentos e técnicas necessárias ao cultivo e ao domínio de uma profissão, como às qualidades necessárias à formação do caráter. É no trabalho ao lado do adulto que a criança aprende como lidar com o mundo que a cerca, aprende uma profissão (a de agricultor) e é neste espaço que se dão as trocas afetivas e o reconhecimento de cada um como um indivíduo singular. 
O trabalho está, pois, desde muito cedo, presente na vida dos entrevistados, exercendo um papel fundamental na socialização desses indivíduos, fundando a ação educativa dos pais e a própria trama dos relacionamentos familiares. Neste quadro, a escola não está ausente, mas tem um caráter secundário na socialização das crianças, o que contribuiu para que a escolarização deste grupo tenha se dado de forma truncada. Porém, mesmo entre a população pobre e rural, distante do equipamento escolar físico, há a idéia de que criança deve ir para a escola. Essa idéia se revela na fala de um dos entrevistados: “com sete anos já tinha uma caneta, que era a enxada”. No entanto, se a escola pouco se faz presente, fisicamente mesmo, é de se esperar que seu papel na formação do habitus desta população não seja preponderante e que ela não seja o fulcro principal do investimento das famílias e considerada forma central de socialização, apesar de, contraditoriamente, estar presente no referencial simbólico dos entrevistados.
Trabalho e escola se ligam de modo diferente para a população urbana, mesmo para as classes trabalhadoras. Para os entrevistados nascidos ou criados no meio urbano, o abandono da escola ocorreu mais tarde, quando haviam completado o ensino fundamental. A escolarização até este ponto se deu de forma contínua, embora, pela idade que relatam tê-la terminado, com algum atraso em alguns casos. Para estes entrevistados, escola e trabalho são dois momentos da vida, pelo menos até o início do ensino médio, o primeiro preparando para o segundo. No meio urbano, o trabalho não tem o peso na socialização da criança que tem no meio rural, bem como, o trabalho dos pais menos freqüentemente permite o auxílio das crianças (Mello, 1985, apud Ferretti, 1988, p. 59). A escola passa a ser um agente socializador mais importante e  o tempo de infância é dilatado. No entanto, também para os trabalhadores nascidos na cidade, a necessidade de trabalhar aparece antes que seja possível completar a escolaridade básica (Ensinos fundamental e médio). O esforço exigido por trabalhar e estudar ao mesmo tempo e as circunstâncias impostas pela vida adulta acabam por levá-los a não continuar os estudos, apesar de abandoná-los em estágio mais avançado. 
A perda do papel prioritário do trabalho na socialização das crianças fez-se notar também quando estes mesmo sujeitos passam a ser responsáveis pela próxima geração. Mais uma vez fica claro que é a escola que assume esse lugar. Ela passa a ser vista como meio de ascensão social, como fonte da possibilidade de uma vida melhor por preparar para uma profissão mais valorizada socialmente. A idéia que conecta linearmente educação e emprego aparece com toda a força no pensamento dos entrevistados quando eles falam dos planos que têm para os filhos. No entanto, ao mesmo tempo em que a escola aparece como meio para conquistar uma melhor posição no espaço social, já aparece na fala dos entrevistados a relativização dessa possibilidade, expressão do habitus de classe, imposto pela realidade objetiva, que cria disposições e predisposições que levam à resignação frente ao possível fracasso da empreitada. 
É na família que tem lugar o início da socialização do indivíduo, ali começa a construção das estruturas perceptivas, num espaço socialmente construído que vai determinar o próprio modo da sua apreensão. Outro local privilegiado para a constituição do habitus, em sociedades mais avançadas, é a escola. Para Bourdieu,  a escola contribui para perpetuar a estrutura de relações de classe, com a função social de legitimar e conservar privilégios e vantagens sociais das classes dominantes. Por meio desta instância aparentemente neutra e perfeitamente aceitável dentro de um sistema democrático, elas transmitem à próxima geração o capital cultural e social e lhes dão a posse de títulos escolares que cada vez mais são associados a uma posição diferenciada no espaço social. Confirmando e reforçando um habitus de classe construído fora dela, a escola produz hierarquias que reproduzem as hierarquias sociais, levando alunos das classes menos privilegiadas a aceitarem cordatamente carreiras e estudos de segunda linha, pois o próprio nível de aspiração já estava determinado pelo ethos de classe Bourdieu e Passeron, 1982, p.216. Uma violência simbólica Bourdieu, 1997, p. 171 que se funda na consonância entre as estruturas objetivas e as estruturas cognitivas. Afinal, os melhores cargos nas empresas e as melhores posições sociais são ocupadas por pessoas que passaram por universidades renomadas, tiveram uma longa escolaridade e investiram na sua qualificação.
Quando se trata da recuperação da sua própria escolaridade atrasada, os entrevistados deixam claro o quanto julgam a educação importante, especialmente a educação formal, o que é evidenciado pela superação das dificuldades para retomar os estudos, as freqüentes tentativas de voltar à escola e, principalmente, pela disposição de enfrentar a carga representada pela jornada de trabalho aliada a mais um período de estudo. Esta importância, no entanto, embora principalmente relacionada com o trabalho, ganha força, principalmente no GRUPO I, que tem escolaridade mais baixa, na necessidade de ter o domínio da leitura e da escrita, sem os quais se sentem humilhados e incapacitados de inserirem-se plenamente na vida social. Eles mostram, pois, que a decisão de voltar à escola está ligada a uma composição de fatores: emocionais, de análise das chances profissionais perdidas em razão da baixa escolaridade, de realização de antigas vontades, de ferramenta para melhoria de vida ou de melhor compreensão da organização da sociedade. No entanto, apesar desta gama de motivações, poderíamos dizer que a relação que estabelecem com a escola, neste momento, é basicamente credencialista e funcionalista: obter um certificado e, com ele nas mãos, uma profissão ou posição melhor. É um investimento no futuro. O conhecimento é visto como um capital individual do qual a pessoa se apropria e dispõe como bem entender, elemento de individuação e distinção numa busca solitária pela melhoria da qualificação.
Os integrantes do GRUPO II vêem a escolarização de forma ainda mais credencialista: acreditam que o estudo não trará mudanças de padrão de vida, mas, quem sabe, garantirá que permaneçam na posição que têm atualmente. Por estarem em uma situação peculiar, pois a fábrica na qual trabalhavam iria fechar dentro de um ano, sabem que têm data marcada para enfrentar o mercado de trabalho e que este está de fato mais exigente. Objetivamente os requisitos educacionais para a contratação de pessoal têm aumentado. Segundo dados do Seade, em 1996, 46,1 % das empresas da indústria do Estado de São Paulo exigiam o diploma do ensino fundamental para a contratação de pessoal ligado à produção e 52,3% do pessoal contratado o tinham. Em 1985, 51,9% dos assalariados do setor privado (todos os setores de atividade) com carteira assinada não tinham completado o ensino fundamental, percentual reduzido a 31% em 1999. Esta tendência indica que a percepção de que quem não tem este diploma tende a não conseguir um emprego no futuro corresponde à estrutura do mercado de trabalho e que é sobre dados como estes que se apóia a idéia largamente difundida que liga educação e melhores salários de forma linear. Pode-se dizer que há, neste caso, um acordo entre as estruturas objetivas envolvidas nesta percepção e as estruturas mentais que as produzem, o que leva, segundo Bourdieu (1997, p. 171), a “uma adesão imediata, uma submissão dóxica às injunções do mundo”, uma naturalização das relações, pois “a coisa estava dada”.
Quando indagados se o estudo faz falta, ou ajuda, no trabalho atual, a resposta é unânime nos dois grupos pesquisados: Muito! Já quando se trata de avançar um pouco mais e esclarecer como a escola ajuda no trabalho, as respostas dadas pelos dois grupos são diferentes. Essa diferença na percepção de quais conhecimentos e habilidades adquiridos na escola podem ser úteis no dia-a-dia do trabalho mostra que para os trabalhadores da indústria reorganizada produtivamente, as esferas comportamentais e de relacionamento são mais importantes do que para aqueles trabalhadores que trabalham numa empresa com organização taylorista, revelando que o modo de ser inculcado pela empresa reorganizada tem um alto grau de assimilação entre os trabalhadores do GRUPO II e que eles percebem a escola como contribuindo mais para o desenvolvimento deste modo de ser do que propriamente com os conhecimentos que transmite. O habitus é, desta forma, atualizado duplamente: pela conjuntura laboral na qual o sujeito atua e pela escola. O habitus não é, portanto, estático. Muito pelo contrário, ele traz em si a história do indivíduo e vai sendo continuamente reconstruído na relação deste com as estruturas sociais: "sendo constituído ao longo da vida do indivíduo e sendo produto de um trabalho de inculcação, é uma estrutura sempre atualizada perante as novas situações e as ações práticas dos indivíduos" (Garcia, 1996, p. 65). Além da família e da escola, os indivíduos vão tendo seu habitus modificado no contato cotidiano que têm com o trabalho, o que fica evidenciado pelas mudanças que os trabalhadores do GRUPO II percebem em si mesmos. Estes trabalhadores têm consciência que o seu modo de ser foi modificado pelas relações vividas na nova organização do trabalho e teme as dificuldades que provavelmente terá de enfrentar se tiver de trabalhar em um local de organização fordista. Na formação deste novo modo de ser, ele identifica a escola e os treinamentos como elementos transformadores. A contribuição da escola para o trabalho se dá, não tanto pelo conteúdo transmitido por ela, mas porque ela “abre a cabeça” e ensina a se relacionar com os outros. Os treinamentos transmitem conteúdo técnico, ao mesmo tempo em que ensinam a trabalhar em grupo, tomar decisões e respeitar os outros.  
Isso nos leva a pensar também que embora as empresas estejam exigindo uma escolaridade mais alta para a contratação de trabalhadores, esta exigência se justifica menos em função do conteúdo do trabalho propriamente dito, ligando-se mais à necessidade de trabalhadores com características subjetivas diferentes daquelas necessárias ao modelo taylorista. 
Ao lado da escolaridade, os trabalhadores entrevistados vêem outros fatores como importantes na qualificação profissional: as características pessoais (especialmente a de relacionamento com chefes e pares) do trabalhador, o “saber fazer”, as características do trabalho e as relações empresa-trabalhador. Estas características pessoais ganham ainda mais peso quando se analisa uma parte importante da qualificação do trabalhador que se dá por meio da aprendizagem no próprio local de trabalho, tanto informal como formal, por meio de treinamentos. 
Boa parte dos entrevistados menciona a capacidade de se relacionar como característica necessária para a inserção em um ambiente onde a aprendizagem e uma possível promoção possam ocorrer, especialmente em ambientes de trabalho nos quais prevalece a aprendizagem por meio da transmissão informal. Essa forma de aprendizagem, prática e calcada em relações pessoais, atualiza no interior de uma nova configuração (das relações de trabalho), disposições (habitus) incorporadas nas relações familiares pelas quais se formou grande parte dos trabalhadores aqui entrevistados. Durante a infância, na qual o trabalho atuou como elemento socializador fundamental, nossos entrevistados incorporaram a transmissão de um saber prático, como a principal maneira de se aprender as habilidades necessárias ao trabalho, um trabalho manual. A qualificação vai se construindo, pois, do ponto de vista dos trabalhadores entrevistados, por meio da mobilização de uma série de características pessoais, tais como habilidade em se relacionar, capacidade de observação, curiosidade e interesse em aprender. Isto, porém ainda não é suficiente para que se desenvolva uma qualificação que lhe permita ascender dentro da empresa. É preciso, além de tudo isso, e principalmente, esforço, “suar a camisa”. Os discursos do presente estudo, como nos estudos de Angier e Guimarães (1995, p. 60),  Kuenzer (1995, p. 143) e Ferretti (1988, p. 100), apontam o esforço e não o saber como propulsor do avanço na trajetória profissional. 
Acima de tudo, na percepção dos trabalhadores entrevistados, a qualificação profissional não depende apenas deles. É preciso que a empresa reconheça esta qualificação sob a forma de um registro profissional na carteira de trabalho (alteração de função). É só neste momento que o trabalhador pode se apropriar, para efeito de desenvolvimento na carreira profissional, deste esforço para se qualificar. É só nesse momento que sua qualificação pode ser colocada no mercado de trabalho. Este reconhecimento é, no entanto, ponto de conflito entre o trabalhador e a empresa. Ele coloca o trabalhador nas mãos da empresa, pois é ela quem decide se “qualifica” ou não o funcionário, numa ação unilateral. 
É para tentar sair desta armadilha, e obter uma qualificação que não dependa da empresa, que alguns entrevistados querem fazer cursos profissionalizantes. O trabalhador espera, e é levado cada vez mais a acreditar, que a um determinado curso corresponda um certo cargo ou carreira dentro da empresa. No entanto, esta relação cargo-diploma nunca foi regulamentada no Brasil, como o é na França e, se, como apontam Bourdieu e Boltanski, “o valor que recebem no mercado de trabalho depende tão mais estritamente de seu capital escolar quanto mais rigorosamente codificada for a relação entre diploma e cargo” (1998, p. 134), o trabalhador brasileiro terá poucas chances de obter este reconhecimento pela via do diploma. 
Além disso, nossos entrevistados revelam nos seus discursos que o trabalhador tem de decidir, sozinho, frente a um mar de ofertas, boa parte delas pagas, qual o melhor caminho para se qualificar. Lembrando que lhe falta capital cultural que permita avaliar e antecipar “os movimentos da bolsa de valores escolar” (Bourdieu, 1997, p. 42) e desta forma colocar seus investimentos em cursos que tragam retornos, muito provavelmente, acabará tendo nas mãos um diploma de pouca valia, ou ainda, vai adquirir habilidades que não terá como usar de imediato e que se tornarão em pouco tempo esquecidas ou desatualizadas. Tentam, portanto sair de uma armadilha e correm sério risco de cair em outra.
Os trabalhadores do GRUPO II, inseridos em uma indústria reorganizada produtivamente e trabalhando em células, avaliam positivamente esta organização, apesar das resistências iniciais, o que também foi encontrado nos trabalhos de Leite (1994, p. 320) e Ferretti, Silva Jr. e Zibas (2000, p. 55). O que torna este modo de organizar a produção “bom de trabalhar” são justamente a possibilidade de comunicação entre os colegas, a divisão mais justa de trabalho, a liberdade de expressão e de tomada de decisões, a diminuição do controle das chefias e, principalmente, os treinamentos oferecidos, que são considerados pelos entrevistados como contribuição para o desenvolvimento profissional, pois aumentam o conhecimento, juntam teoria e prática e fornecem pequenos certificados, que eventualmente podem torná-los mais "empregáveis".
Mesmo o aumento de responsabilidade, também observado em outros estudos, (Lombardi, 1997, p. 75, por exemplo) é avaliado positivamente, quando confrontado com os benefícios advindos da nova organização.
Talvez seja na área da segurança no trabalho que se faz mais evidente como o modo de ser do trabalhador é modificado para que ele possa fazer parte da nova organização do trabalho: são os treinamentos e ações da empresa na área de segurança que são mais valorizados pelos entrevistados. Sentem que mudaram seu modo de ser. Evidentemente, esta modificação em relação à segurança vai ao encontro de problemas desde sempre vivenciados pelos trabalhadores, pois são eles que sofrem, na carne, as conseqüências das condições de trabalho inseguras. É a própria integridade física que o trabalhador vê valorizada pela empresa. Sentir que a empresa valoriza mais o trabalhador do que a máquina acaba por criar uma identidade do trabalhador com a empresa, fazendo-o "vestir a camisa" e aderir à nova gestão do trabalho. Um novo habitus é constituído, já que este é um "conjunto de esquemas implantados desde a primeira educação familiar, e constantemente repostos e reatualizados ao longo da trajetória social restante" (Miceli, 1998, p. XLII). É a partir deste novo habitus que o trabalhador vai compreender e atuar no espaço da nova organização do trabalho. É este habitus modificado, produto da relação das estruturas objetivas com as estruturas cognitivas, que vai orientar a percepção e as respostas às mais diferentes situações. Lembrando que "as estruturas cognitivas não são formas de consciência, mas disposições do corpo" (Bourdieu, 1997, p. 117), e que é exatamente sobre o corpo que se dá a violência dos acidentes de trabalho, pode-se entender por que o trabalhador valoriza tanto a atuação da empresa no sentido de aumentar a segurança no trabalho ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, resiste a elas, por força de um habitus que o faz não "ver" o perigo. As marcas no seu corpo são, pois, fruto das condições objetivas da exploração do trabalhador pelo capital, ao mesmo tempo que de disposições subjetivas de um habitus constituído no interior de relações sociais de exploração.

3. Considerações finais

É principalmente com base na relação linear entre educação e emprego que os trabalhadores entrevistados mobilizam esforço, tempo e recursos financeiros em busca da recuperação de uma escolaridade atrasada. A importância da escola está presente para todos os entrevistados, mesmo aqueles oriundos da zona rural, onde a escola se apresenta de modo secundário como agente de socialização. Ela está no habitus formado nas relações familiares, que é continuamente atualizado na relação dos indivíduos com as estruturas sociais. No entanto, os dois grupos têm com a escola uma relação credencialista, sendo que o GRUPO I pouco vê as contradições presentes na relação linear que fundamenta sua ação. Já o GRUPO II, acredita que estuda para ficar no mesmo lugar. Neste sentido, eles intuiriam o que Bourdieu (1998) aponta como conseqüência do aumento geral da escolaridade da população, ou seja, que a escolarização continuará sendo fator de distinção social e que as classes dominantes irão desenvolver outras estratégias para que a distância de classe seja mantida. Trata-se de um deslocamento, de uma translação destas distâncias, não de sua superação. O caráter concreto da situação vivenciada pelo GRUPO II não lhes abre brechas para sonhos de ascensão social por meio do estudo. Neste caso, a realidade da disputa por uma vaga faz com que entrevejam o quanto a idéia que liga educação a emprego pode ser falaciosa. Estes trabalhadores vivem a contradição entre um habitus formado sobre essa idéia e a realidade que se lhes apresenta, pois o habitus “ajuda as pessoas a se ajustarem, mas provoca contradições internalizadas” (Bourdieu e Eagleton, 1992).
Especialmente para o trabalhador do GRUPO II, a contribuição da escola para o trabalho se dá, não tanto pelo conteúdo transmitido por ela, mas porque ensina a se relacionar com os outros, ensina um novo modo de ser. Este grupo tem consciência que o seu modo de ser foi modificado pelas relações vividas na nova organização do trabalho e teme as dificuldades que provavelmente terá de enfrentar se tiver de trabalhar em um local de organização fordista. Na formação deste novo modo de ser, ele identifica a escola e os treinamentos como elementos transformadores.
A adesão dos trabalhadores ao novo modo de produção apóia-se, entre outros,  na incorporação da crítica ao modo fordista de produção: a submissão a uma hierarquia rígida, a falta de comunicação, a repetição exaustiva do mesmo movimento, a excessiva divisão do trabalho etc. A internalização do controle exigido pela nova organização faz com que se passe de um modelo de disciplina, apoiado na hierarquia, contra o qual é mais fácil de revoltar-se, por ser externo ao sujeito, para uma dominação simbólica, contra a qual é mais difícil a resistência.
A dominação simbólica, assim como a formação de um trabalhador com habitus adaptado à nova estrutura, é fator primordial para o sucesso do novo modo de acumulação do capital, chamado de flexível. No entanto, a violência simbólica "só pode se desenvolver e ser eficaz sobre o fundo de desconhecimento: na e pela ignorância da qual ela é objeto" (Quiniou, 2000, p. 58). 
Se percebemos nos nossos entrevistados a ação desta violência simbólica, vimos também que há contradições nas suas percepções, que os levam a ver a qualificação profissional como uma atribuição do sujeito que só se torna efetiva no jogo das relações sociais que se estabelece entre o trabalhador, as empresas e o Estado, na forma de sua política econômica e social— uma visão mais próxima do que é chamado de qualificação profissional como relação social. Não que o trabalhador tenha claro estas relações. Ele as entrevê, percebe uma parte delas e não outras. Uma coisa, no entanto, ele tem claro: a qualificação profissional não depende apenas da escola e nem apenas do trabalhador, como querem fazer crer as idéias dominantes acerca da relação educação, trabalho e emprego.
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