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Introdução

Tem sido farta a literatura que reconhece que a escola tem-se constituído, no decorrer da história, como o espaço institucional privilegiado de produção e transmissão diferenciada, tanto de conhecimento como de valores, contribuindo tanto para a reprodução como para a modificação das relações sociais capitalistas (Althusser, 1985; Bourdieu e Passeron, 1982; Aple, 1989). 
O mesmo tem acontecido com a literatura que registra que, com o advento da Terceira Revolução Industrial, caracterizada pela incorporação de um sem número de descobertas científicas nas máquinas e nos seus controles e de um outro tanto de inovações nas formas de gestão, tem sido observada uma tendência de mudança nos paradigmas da produção industrial, que estão convergindo, sob alguns aspectos e em algumas organizações industriais, para uma forma de produção mais flexível e para a superação do fordismo. 
Nessa nova situação, conforme apresentado por Salm (1992), 
"Os atributos valorizados nos trabalhadores que operam nos novos ambientes são radicalmente distintos. De novo, como há cem anos, trabalhar numa indústria moderna não é para qualquer um. A nova cultura industrial que emerge neste final de século requer outro perfil de qualificação, composto de atributos como: raciocínio lógico, autonomia, articulação verbal; capacidade de iniciativa, de comunicação, de cooperação e de tomada de decisões. Como se vê, o contrário do exigido da massa de semiqualificados que se adaptou aos métodos "fordistas". 
Por não se organizar independentemente do modo e das formas de produção vigentes, modificações no sistema produtivo suscitam não só novas formas de transmissão do conhecimento escolar como também modificam o tipo de conhecimento transmitido. Se no "fordismo" a educação básica não era uma fator necessário para os trabalhadores, essa situação tende a se modificar significativamente com a "produção flexível". 
Nesse sentido, Salm (1992), também pondera que
"A dicotomia entre formação para a cidadania e formação para o trabalho, que tanto perturbou a Educação no século XX, vai perdendo sua razão de ser. A grande promessa é que a educação que visa formar o cidadão crítico, participativo, fundamental para o funcionamento da sociedade democrática, é também a melhor educação para um bom desempenho na moderna produção." 
Além disso, decorrente da mudança de um padrão fordista para outro que tenda para uma produção flexível, fatores ligados à escolarização assumem significativa importância para os trabalhadores. Se anteriormente um diploma ou alguns anos a mais de estudo eram apenas definidores da hierarquia e do salário, hoje essa condição passa a ser um dos critérios de acesso e manutenção do emprego.
Tendo em vista a importância da qual se revestem essas questões no momento atual e no intuito de aprofundar e verificar como elas se apresentam na produção industrial, procurou-se compreender, no âmbito de uma pesquisa mais ampla junto a uma indústria de eletrodomésticos de linha branca (freezers e geladeiras), o significado e importância da escolarização para os trabalhadores, assim como detectar os locais em que eles tiveram acesso ao conhecimento necessário ao desempenho de sua função na indústria. Além disso, buscou-se também interpretar como os funcionários dos diversos graus hierárquicos vêem a necessidade da escolaridade em geral e, em particular, dos conhecimentos de Física para o seu desempenho no processo produtivo, especialmente na operação de máquinas e equipamentos que incorporam alta tecnologia no seu funcionamento. 

A pesquisa

A pesquisa em questão, realizada entre 1998 e 2000, teve o intuito principal de identificar os assuntos escolares de Física presentes no processo produtivo investigado, assim como a forma pela qual os entrevistados a eles tiveram acesso, quer seja por meio da escola ou no interior da Empresa investigada. Ao longo do processo e de não menor importância, foi também possível investigar o significado do conhecimento e da escolarização para os diversos trabalhadores, tanto para a obtenção quanto para a manutenção do seu emprego, principalmente no tocante à utilização e operação de equipamentos automatizados. 
Durante a pesquisa de campo, o parque industrial da Empresa foi visitado por diversas vezes, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas com alguns de seus funcionários, selecionados de forma a contemplar diversos graus hierárquicos da indústria. Assim, além dos funcionários do Serviço de Recrutamento de Pessoas e dos gerentes, que expressam ou representam as posições da Empresa, foram também entrevistados supervisores e técnicos, que exercem uma função de intermediação entre os interesses da Empresa e os trabalhadores, e os funcionários da manutenção e operadores de máquinas, que atuam na produção propriamente dita.
Ao final, haviam sido mantidos contatos com  trinta e sete funcionários, realizadas trinta e seis entrevistas e aplicados trinta e dois questionários, assim distribuídos: recrutamento de pessoas (RP - 2), gerentes (GE - 3), supervisores (SV - 5), engenheiros de processos e produtos (EP - 3), técnicos (TC - 4), manutenção (MN - 6) e operadores (OP - 14).
As análises da investigação foram conduzidas de forma a explicitar: 1) os conhecimentos de Física presentes no processo produtivo da Empresa investigada; 2) os espaços de circulação desses conhecimentos; 3) o significado e a importância desses conhecimentos tanto para os trabalhadores como para a Empresa; 4) as percepções dos trabalhadores a respeito das práticas escolares relativas ao conhecimento de Física, e 5) o papel da escolarização e do conhecimento de Física na obtenção e manutenção do emprego, para os diferentes grupos de entrevistados.
Alguns destes resultados e análises, principalmente os que se referem à fábrica como um espaço de circulação de conhecimento e ao significado e importância da escolarização no contexto da empregabilidade, passarão a ser apresentados neste trabalho. 

A fábrica como espaço de aprendizagem 

A escola ocupa, na opinião dos trabalhadores participantes da pesquisa, um papel muito importante em seu desempenho profissional, sendo admitido que boa parte do conhecimento de Física percebido e identificado, era devido à escola. Apesar de todas as críticas que a ela são feitas, para este grupo de entrevistados ela representa um local em que é possível se aprender alguma coisa que será útil posteriormente. 
No entanto, se as respostas dadas reforçaram a idéia de que a escola é o espaço privilegiado para o ensino, inclusive da Física, ficou também evidente a existência, no ambiente de trabalho, de outros espaços e atores que contribuem significativamente para esse aprendizado. 
Dentre esses espaços, vale a pena destacar aqueles institucionalizados pela Empresa, como os treinamentos específicos e o trabalho dos "padrinhos", e outros que ocorrem pelo estabelecimento de redes de ajuda dos trabalhadores mais experientes aos menos experientes.
De acordo com o que foi possível detectar, há dois tipos de treinamentos: aqueles aplicados quando do ingresso do funcionário e promovidos pelo Serviço de Recrutamento de Pessoas em conjunto com os diversos setores da fábrica e aqueles ligados especificamente à produção, organizados pelos responsáveis pela manufatura. 
No primeiro grupo se enquadram os treinamentos de ambientação, estendido a todos os contratados e que ocorrem logo após a sua contratação. Objetivam proporcionar conhecimento da estrutura da Empresa, são realizados sob a orientação do Serviço de Recrutamento de Pessoas e consistem na apresentação de palestras e de visitas aos diversos setores da fábrica. 
Também foram alocados neste grupo, por serem gerais e estendidos a 100% dos funcionários da produção, uma série de outros cursos, relacionados mais a novas formas de organização da Empresa do que à produção. 
No segundo grupo, relacionados mais diretamente à produção, outros cursos, de caráter mais técnico, são organizados visando a preparação dos funcionários recém contratados ou mesmo antigos, para o exercício ótimo de suas funções, principalmente daqueles que irão desempenhar função de operadores das máquinas mais complexas e automatizadas. 
Além dos aspectos ligados à ambientação e à preparação técnica para o exercício de suas funções na produção, também foi possível perceber que esses treinamentos, pelo menos no momento da pesquisa, apresentavam outros interesses, ligados à certificação ISO 9000, na qual a Empresa acabava de se certificar. Talvez essa meta tenha sido um dos motores dos diversos programas de organização da produção e de controles de estoques assim como de melhoramento da produção, tais como Kanban, 5S, Kaizen, que foram implementados. Além disso, esse processo envolveu a realização de cursos e auditorias, assim como a padronização das normas de trabalho e a adequação do perfil educacional dos funcionários. 
Essa situação permite conferir sentido a algumas das considerações de trabalhadores da manutenção e operadores a respeito das reais necessidades das exigências de escolaridade, haja vista que muitas vezes, parece-lhes que elas estão atendendo mais à política de certificação da Empresa do que à produção.  
A operação das máquinas, por sua vez, envolve um outro tipo de aprendizado, utilizando-se, principalmente do treinamento em serviço para a sua realização. Para as máquinas mais complexas, é usual a intervenção do assim denominado "padrinho". Essa modalidade de treinamento é também institucionalizada, mas acontece em serviço. 
O padrinho é em geral um funcionário com bastante tempo de fábrica e muita prática na operação de máquinas, tendo oportunidade de conhecer e operar diversas delas, desde as mais simples às mais complexas, acompanhando a sua evolução na produção industrial da Empresa. Dele é requerido muito mais experiência e conhecimento do processo industrial do que escolaridade. Sua atuação como instrutor pode ser comparada àquela dos mestres artesãos, que assumiam para si a responsabilidade de repassar um determinado tipo de conhecimento para os aprendizes, convivendo com eles por longos períodos, até que os mesmos pudessem ser também considerados artesãos. Devido a essa característica, foi possível observar a convivência, no mesmo ambiente, de máquinas com dispositivos tecnológicos da Terceira Revolução Industrial com uma forma de aprendizado característico do artesanato. 
Para registrar a atuação desses padrinhos, foi selecionado um trecho de entrevista dada por um operador, “padrinho”, com escolarização supletiva de segundo grau e 14 anos de Empresa:  
P. Ah... aí no caso você trabalha num equipamento de alta tecnologia. É que a gente já, já conversou a respeito, né? (....) Você é padrinho de uns lá né, de todo o mundo que passa você é padrinho?
OP13. Todos que passaram ali eu fui padrinho.
P. Tá. E que conhecimento de física você orienta que eles devem saber, ou você, quando você está, especificamente ... você diz, ah... você precisa ter conhecimento deste assunto de física, deste assunto, deste assunto. Você fala pra eles que ele tem que dar uma estudada em alguma coisa ou simplesmente trabalha na máquina? Pra operar a máquina?
OP13. Não, a gente, dá, tem um manual da máquina né, ali tem tudo, todos os procedimentos de alarme, tudo que ela dá né. E, aí a gente começa do, porque vai começar... está vindo de fora né, ele vai começar do início né. Ele vai aprender primeiro a trabalhar ali na, na parte de, ali embaixo onde a gente cuida ali né, cuida de onde sai o produto, tudo. Depois que ele aprender bem ali, que a gente vai entrar na parte de ... de física e química né. Que ele vai aprender sobre o material, sobre o tempo, sobre velocidade, depois de uns, de um mês e meio, dois meses que ele estiver ali embaixo que ele vai aprender isso aí, sabe?
P. Um mês e meio a dois, lá na parte de baixo só ... só a parte de habilidade manual? E daí quando ... daí você, quando você aprender, você vai pra parte de cima que é a parte de controle?
OP13. A parte de controle da, a parte de controle de material, ou, de tempo, temperatura, é vazão, relação ... daí eu vou entrar na parte de, de, a parte mais sensível, né que é a química, que é ... como é que é, volumes ... é temperatura, tempo, como é que ele vai saber é, calcular o, o, vamos supor um novo programa né. Como é que vai calcular tudo certinho, daí que eu vou entrar nessa parte né. O cara que entra novo ali, pra ele ficar, pra liberar a máquina pra ele, pode assumir a máquina é ... é menos de três, quatro meses já dá pra, conforme a pessoa vai até quatro meses, né. Mas se a pessoa for bem interessada com três meses está bom já. 
P. Três, quatro meses de treinamento.
OP13. De treinamento.
P. Além desse treinamento em serviço, ali né, tem mais um outro tipo de serviço que é, que o pessoal participa? Esse pessoal novo que você está atendendo? Ou é só com você?
OP13. Não, é só ali a parte de operação, é só ali né, depois ele faz uns cursos de... se não tiver ainda. De matemática básica, esses negócios tem que fazer daí né.
P. Tá.
OP13. Medição, matemática básica e conhecer tudo isso aí né.
P. Certo.
OP13. E conhecimentos de desenhos também,...Daí, se ele não tiver, tem que fazer daí né.
P. E daí a própria Empresa convoca ele pra fazer isso daí?
OP13. É, convoca, ou senão ele tem que correr atrás daí, né. Ou ir num órgão, no SENAI, e vai fazer né. Mas, geralmente a própria Empresa que dá né.

Além dos treinamentos e dos padrinhos, percebeu-se um outro processo de transmissão de conhecimento no interior da fábrica, que acontece  através de uma rede de ajudas entre os trabalhadores. Gerado pela afinidade entre os envolvidos, tem caráter informal e foi detectada através de declarações dos entrevistados. 
Esses diversos espaços de aprendizagem desempenham uma importância fundamental neste processo e, dependendo da autonomia dada às ações dos trabalhadores, podem criar condições favoráveis à circulação de conhecimentos entre os funcionários. Essa situação já havia sido identificada anteriormente, conforme se pode depreender do trecho abaixo, transcrito de outro relatório de pesquisa (Kuenzer e Invernizzi, 1998) que também envolvia a Empresa investigada:
"Um terceiro aspecto da mudança de qualificações, do qual encontramos evidências, é o aumento da autonomia do trabalhador. Os operários passam a ter um certo espaço para tomar decisões, buscar soluções aos problemas colocados pela produção, para fazer sugestões, para parar a produção, caso seja necessário, etc...
(...)
Novamente a empresa "A" é a que mais avançou nesse sentido, e os trabalhadores consideram que houve uma mudança radical no clima do chão de fábrica, que lhes permite desenvolver suas atividades com liberdade e tranqüilidade, em parceria e não em contradição com os supervisores. São autônomos para consultar colegas quando aparece um problema, e inclusive para improvisar uma pequena reunião na linha para buscar soluções conjuntas, sem que para isso seja necessário pedir autorização ou participação do supervisor. Podem se deslocar para outros setores da produção na busca de explicações para um falha, e sair do posto para acudir um colega apurado que possa a vir a comprometer o conjunto da produção. São livres para chamar a Manutenção em caso de necessidade ou de ir no almoxarifado procurar uma peça sem burocracia. O supervisor se tornou um apoio e não aquele que está marcando o que deve ser feito. A função de determinar o que e quanto produzir é realizada agora de forma impessoal pelo Kanban. Os trabalhadores consultam as tarjetas do Kanban e decidem em função das existências quais são as prioridades de produção."  
Tem ficado evidente, até aqui, os diferentes espaços e atores que dão sua contribuição para que ocorra a transmissão e circulação de conhecimentos, quais sejam, o espaço escolar, responsabilizado pela sociedade como o local privilegiado para a transmissão do conhecimento e o espaço da produção industrial, no interior da própria fábrica, onde os trabalhadores não são formalmente preparados para isso, como os professores, mas estão a exercer também essa função nas suas atividades profissionais. 

A escolarização como perspectiva de emprego

Uma das questões atualmente discutidas diz respeito às exigências que hoje incidem sobre os trabalhadores, em função dos novos paradigmas da produção industrial. Se num processo produtivo de concepção fordista, (Hirata, 1994; Assis, 1994; Moraes e Ferretti, coords., 1999), exige-se do trabalhador força e habilidade para operar as máquinas, na produção flexível há intensificação de novas tecnologias de base microeletrônica incorporadas à produção industrial e as exigências passam pela escolarização e por novas habilidades, tanto para o acesso como para a manutenção do emprego. 
Essa tendência de aumento da necessidade de novos conhecimentos tem influenciado significativamente a forma com que os trabalhadores vêem a importância da escolarização e do conhecimento, tanto para obter o emprego como para mantê-lo, confirmando as descrições feitas pelos pesquisadores das relações entre a Educação e Trabalho, tais como Saviani (1994), Assis (1994), Frigotto (1998a e 1998 b), Shiroma (1999), Kuenzer (1999) e Moraes e Ferretti (coords.,  1999).
Sob o ponto de vista da Empresa, a importância da escolarização começou a ser explicitada na entrevista com os funcionários do Serviço de Recrutamento de Pessoas, responsáveis pela implementação de sua política de emprego, quando se enfatizou que seria desejável o Ensino Médio (segundo grau) mesmo para funções que os responsáveis pelo setor definiram como "básicas". 
RP2. Mesmo nos cargos básicos nossos, tem algumas áreas em que o cargo básico, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, ou auxiliar de expedição, tal ... Mesmo para esses cargos básicos já tem algumas áreas que estão colocando que seria desejável o segundo grau. Há pouco tempo se batalhou para que o primeiro grau fosse obrigatório. Mas, se a pessoa tem segundo grau é melhor. 

Esses mesmos funcionários também apontam que a escolarização tem grande importância pois contribui para a construção de uma "melhor concepção de mundo", indicando ainda que ao longo dos últimos anos, esta exigência vem crescendo de tal forma que
RP1. (para) ... cargos que era exigido só alfabetização, passou a se exigir primeiro grau. Em atuações como inspetor da qualidade que era só primeiro grau, passou a exigir segundo grau. Cargos que era só segundo grau, é segundo grau técnico. E no caso de supervisão de manufatura que era exigido só segundo grau, passou a ser exigido curso de engenharia" 

Ressaltaram que "não há mais espaço" para ingresso de trabalhadores apenas alfabetizados e que tem havido um grande empenho para que os remanescentes consigam no mínimo certificação equivalente ao Ensino Fundamental (antigo 1º Grau). 
Esse aumento de exigência de escolarização, de acordo com eles, "facilita" e faz com que "os treinamentos sejam mais baratos", pois é "difícil você trazer novas tecnologias quando as pessoas não têm o conhecimento dos fundamentos básicos". Além disso, conforme já havia sido colocado, outros fatores, ligados à certificação ISO 9000 também têm influenciado o aumento da exigência de escolarização:  
RP2. Eu creio que toda essa questão do trabalho em função da ISO, né, também. Todo o trabalho em função da ISO chegou na Empresa com um questionamento muito grande, em relação a como que as pessoas iam conseguir absorver os conceitos. Como é que as pessoas iam entender as novas, essa nova forma de processar o produto, com um nível de escolaridade pequeno?Isso demanda delas aqui na Empresa um esforço muito grande. Que a Empresa nos dias de hoje acaba não tendo tempo e nem condições em termos de custo para, para operacionalizar.

Outros aspectos, mais relacionados a comportamentos, foram também arrolados pelos funcionários do Serviço de Recrutamento de Pessoas como relevantes para o aumento da exigência da escolaridade. Tomando como exemplo a "área de expedição, que é simplesmente carregar produtos e colocar no caminhão", serviço para o qual "teoricamente não se precisaria ter escolaridade", eles ressaltaram que seria importante ter “primeiro grau” porque se ganharia "tendo um melhor relacionamento com chefia, tendo uma maior contribuição de idéias, mais fácil relacionamento com recursos humanos", o que facilitaria o entendimento de uma série de situações, porque tanto a comunicação como o nível de argumentação seria melhor. 
Além disso, conforme foi exposto, trabalhadores com uma escolarização mínima poderiam ser aproveitados em outras atividades, pois "hoje ele está preparado para carregar caminhão mas ele pode ser treinado para montar um freezer", o que representa um estímulo à continuidade dos estudos. 
De acordo com eles, essa escolaridade mínima para contratação é estabelecida em função das necessidades do próprio cargo e do que a pessoa irá fazer na fábrica e faz parte de uma ficha descritiva do cargo a ser preenchido. Essa ficha tem uma série de informações e 
RP1. A partir da descrição do que a pessoa vai fazer, chega a ser até, o que  ela vai precisar em termos de habilidade técnica, de conhecimento formal, para trabalhar e isso daí é um consenso em termos de, por exemplo, eh, o quanto isso vai agregar naquele cargo, se realmente é por aí, qual o conhecimento que aquele cargo vai ter dentro de uma estrutura de cargos maiores para a própria Empresa.

Entretanto, pelo que foi informado, nessa ficha não são feitas exigências de conhecimentos específicos, pois apenas são solicitadas informações a respeito de como o candidato amadureceu e cresceu na profissão no passar do tempo, o que permite supor que, sendo definida a escolaridade mínima exigida, parte-se do pressuposto que a escola já deu conta da parte relativa ao conhecimento específico. 
No outro lado da questão, sob a ótica dos funcionários, a escolarização, nos dias de hoje, tem sido considerada um dos importantes fatores para a permanência no emprego. Pelo fato da Empresa ter passado recentemente por um período de transição que incluiu modificações tanto na forma de gestão quanto na de produção, foi possível conversar tanto com funcionários que começaram a trabalhar quando o critério de contratação passava mais pela habilidade do que pela escolarização, como com funcionários que foram contratados pelo fato de terem, em princípio, a escolarização mínima exigida Convém esclarecer que, como condição da pesquisa, todos os participantes tinham, no mínimo, escolarização equivalente ao atual Ensino Médio.. 
Nesse universo de pesquisa, praticamente todos os entrevistados que tinham alguma responsabilidade na seleção e treinamento de trabalhadores, tais como os supervisores e os técnicos, apresentaram razões que justificavam a escolaridade mínima exigida para contratação pela Empresa. Em concordância com as respostas dadas pelos funcionários do Serviço de Recrutamento de Pessoas, a maior parte dessas justificativas relacionava-se mais com atitudes favoráveis ao aprendizado, ao treinamento ou ao relacionamento, do que com conhecimentos específicos para o desempenho de suas atividades na fábrica. 
De certa forma, por serem responsáveis pela execução da política de contratação da Empresa, esses funcionários antevêem na escolaridade uma forma de garantir que uma série de habilidades e competências, requeridas pela forma de produção dos dias de hoje, sejam incorporadas à força de trabalho ao menor custo possível (Moraes e Ferretti, coords. 1999; Tanguy, 1997).  
Assim, "a pessoa que tem um segundo grau, ela tem um raciocínio lógico muito mais rápido, daí a resposta dessa pessoa é muito mais rápida", o que faz com que ela responda melhor a um treinamento, dando um resultado "maior do que se fosse uma pessoa de primeiro grau" (SV3). 
Além disso, ponderam que "a capacidade de aprender dessa pessoa" (a que tem Ensino Médio), é um dos fatores que a diferenciam da que estudou apenas até o Fundamental, pois 
TC3. ... uma pessoa que já estudou até o segundo grau vai ter uma capacidade de aprender mais desenvolvida. Não dizendo que quem está no primeiro grau nunca vai poder fazer isso. Não, é estudar e fazer o segundo grau para desenvolver essa capacidade de aprender.

Outro aspecto apontado relaciona-se à maior capacidade de compreensão atribuída a quem tem Ensino Médio (segundo grau) quando comparado com uma outra com apenas Ensino Fundamental (primeiro grau). Entretanto, como em outros momentos, é ressaltado o papel classificatório e excludente desempenhado pela escola: 
TC4. ... nem sempre as pessoas de segundo grau ganham das pessoas de primeiro grau em competência, não é? Esse que é o grande problema, mas a parte cultural da coisa, a tendência é a pessoa de segundo grau entender um pouco melhor e ter mais rapidez em aprendizagem. 

Ainda nesse sentido de comparação, porém com o foco mais voltado para um relacionamento profissional, é também ressaltada a importância da escolarização, principalmente pelos conhecimentos a ela inerentes: 
TC4. É muito mais fácil você tratar com uma pessoa de segundo grau do que uma pessoa de primeiro grau, devido já ao conhecimento que ele tem de escola referente à matemática, referente à física, referente à trigonometria e a outras coisas mais ...

Essa importância atribuída à escolarização presente nas falas anteriores, feitas por técnicos e supervisores, funcionários co-responsáveis pela definição de parâmetros para a contratação, entretanto, não é integralmente compartilhada pelos operadores de máquinas. Na rede dos entrevistados, eles são os de mais baixa escolaridade e desempenham o papel de executores de atividades, sendo suas ações e decisões praticamente restritas ao âmbito de sua máquina, diferentemente dos demais participantes da pesquisa, que têm responsabilidades mais amplas. Talvez por isso eles atribuam um papel mais importante à experiência do que à escolarização, e não vejam o conhecimento escolar da mesma forma que os demais.
Para eles, muitas vezes a exigência de escolarização é interpretada mais como uma norma, como algo que está lá para constar, que é uma exigência do mercado. Suas justificativas estão bastante vinculadas ao fato de que, para fazer, basta saber operar as máquinas e isso a escola não ensina.
Apesar disso, esses mesmos operadores se auto classificam em função de sua escolaridade. Para eles, fica clara a existência de uma hierarquia estabelecida em função dos cursos freqüentados. Além disso, estabelecem uma relação direta entre escolarização e conhecimento, o que pode ser visto na fala desse operador: 
P. E entre o segundo grau e o primeiro grau? Quem que localiza melhor, na sua opinião? 
OP10. Lógico que é o segundo. Porque quanto mais conhecimento, mais facilidade. Certo?
P. Tá, conhecimento de que tipo?
OP10. De tudo.
P. Qualquer que seja?
OP10. De qualquer que seja, por ele saber mais.
Nesse mesmo sentido, eles revelam que os funcionários que fizeram curso técnico Registre-se que nenhum dos participantes da pesquisa teve sua escolarização realizada nos moldes da nova LDB. Assim, aqui, quando se fala em técnico, está se falando no aluno formado pelo antigo curso técnico integrado.  , tanto nas Escolas Técnicas como no CEFET, são "melhores" que eles, pois, "com certeza, a pessoa que tem o curso técnico é mais entendida do que uma pessoa que tem só o segundo grau" (OP11). 
Essas posições podem, aparentemente, contradizer a idéia por eles anteriormente exposta de que a escolarização não influencia em nada no seu serviço e  que o que vale é a prática. Porém, analisando-as sob o enfoque de que na produção flexível são exigidos e valorizados outros comportamentos além de saber operar as máquinas, pode-se verificar que eles acabam por dizer, em outras palavras, o mesmo que os demais funcionários, pois, ao atribuírem à escolarização a responsabilidade de lhes darem condições de explicar melhor o que está acontecendo, eles não estão dizendo que o técnico ou o funcionário com Ensino Médio sabe operar melhor a máquina, mas sim, que sabe se comunicar melhor.  
Além desses aspectos, foi também detectada a importância por eles atribuída à escolarização e a alguns conhecimentos específicos para a obtenção e manutenção do emprego. Ficou evidente, em diversas falas, em acordo com o que já havia sido anteriormente colocado, que o espaço de trabalho, pelo menos nesta Empresa, está diminuindo e até se fechando para quem não tem uma escolarização no mínimo equivalente ao Ensino Fundamental (primeiro grau). Também foi possível verificar a existência, na opinião deles, de uma relação quase que direta entre a escolarização e o emprego, que favorece, na opinião de um supervisor, àqueles que têm uma formação técnica: 
P. Que tipo de escola daria mais conta de uma empregabilidade? 
SV5. Não só hoje como ontem, é a área técnica. Eu acho que essa área principalmente, com a atividade, com a tecnologia avançada que a gente tem, C.L.P, robotização, hoje, a indústria automobilística que trabalha basicamente com robôs, quer dizer, sozinho? Não. Alguém tem que programar, alguém tem que dar manutenção, porque ele se estraga também... 

Essa mesma questão é corroborada por um operador que declara que "a pessoa que fez o segundo grau, a pessoa que tem técnico chega numa firma, preenche a ficha e fala que tem um técnico, eu acho que ela tem mais chance, mais chance de ser aprovada" (OP8), na qual ele explicita, ao mesmo tempo, a sua visão a respeito da importância que atribui à escolarização para a obtenção de um emprego e à hierarquia entre os diversos cursos escolares.  
Por outro lado, a idéia da importância atribuída à escolarização para se manter empregado é reforçada e justifica o esforço de um operador para continuar a estudar, pois para ele,  
OP10. ... o estudo, ele é importante, né. Não importa a idade da gente. Eu batalhei muito pra estudar. Se dependesse da minha vontade, teria saído mais cedo de casa para estudar. Porque eu sei que o estudo, ele é importante pra todos, né? Emprego, desenvolvimento, a pessoa tem maior facilidade pra conseguir um emprego, né, porque se não tiver estudo não é nada. Certo? E hoje eu faço informática, no futuro pretendo fazer enfermagem. Não pretendo parar.

Completando essa apresentação de alguns aspectos da pesquisa realizada, e ainda relacionada à questão da importância da escolarização, será apresentada uma breve consideração a respeito das relações estabelecidas entre o conhecimento específico e a empregabilidade. 
Apesar de identificarem a presença de conhecimentos escolares (Física, Química, Matemática, etc...) nas máquinas e nos processo industriais da Empresa, os funcionários declararam que não houve exigência explícita desses conhecimentos para sua contratação, fato que só confirmou o que havia sido exposto pelos funcionários do Serviço de Recrutamento de Pessoas. Na opinião de alguns dos respondentes, principalmente daqueles que, na sua função, participam do processo de seleção de novos trabalhadores, isso não acontece porque, quando se monta um perfil de candidato, e se exige uma certa escolaridade, "teoricamente (nele) já estão embutidos alguns conceitos de física" (SV1). 
Além disso, de uma maneira geral, quando perguntados se incluiriam conhecimentos de Física se tivessem a responsabilidade de encaminhar pedidos de contratação, foram poucas as respostas afirmativas e mesmo assim não muito convincentes. A idéia que prevaleceu foi a de que, se está especificado no perfil de contratação a exigência de escolarização, "subentende-se que quem tem 2º grau tenha um nível de conhecimento de física o necessário" (EP1).
Se, por um lado, eles não vêem a necessidade de incluir conhecimentos de Física para a contratação, por serem específicos, preferindo os de caráter mais geral, por outro, esses conhecimentos são declarados como presentes no dia a dia das atividades profissionais, facilitando, na opinião de alguns, o entendimento do exercício de suas funções na fábrica. Essa distinção de importância entre conhecimento gerais e específicos foi associada, por um supervisor (SV3), à obtenção e à manutenção do emprego. Na opinião dele, "o que dá mais empregabilidade, eu acho que, hoje em dia, é o específico, né?", situação que se aplica quando é necessário se manter o emprego já conquistado. Por outro lado, para conquistá-lo, "o geral, o conhecimento geral prevaleceria nesse caso", reforçando a importância que o conhecimento assume para os trabalhadores atuais. 

Reflexões finais

Além dos pontos apresentados neste breve recorte da pesquisa, foi também possível verificar a existência de uma relação entre a escolaridade e a posição hierárquica dos trabalhadores na fábrica. Foi possível verificar, na prática, a distribuição hierárquica atrelada à escolarização. Apesar de todos os participantes terem no mínimo escolarização equivalente ao Ensino Médio, somente os portadores de certificados de segundo grau propedêutico ou supletivo operavam máquinas, não sendo encontrado nenhum técnico desempenhando essa função. Mesmo sendo legalmente equivalentes, havia entre eles uma hierarquia, reconhecida e aceita pelos próprios trabalhadores. 
No tocante ao específico das disciplinas escolares e em particular da Física, essa diferenciação levou à possibilidade de considerar que existem diferentes tipos de conhecimentos, que correspondem a diferentes exigências profissionais. Todos os trabalhadores investigados tiveram acesso, na escola, a um conjunto de assuntos escolares que podiam ser considerados básicos e que foram desenvolvidos, em sua maior parte, sem que fossem abordados seus aspectos práticos. Por serem em geral propostos e desenvolvidos de forma fragmentada e desvinculados de aplicações, esses conhecimentos não estão mais dando conta de ajudar a explicar as máquinas de hoje. Contribuem para a composição de um quadro que permite aos trabalhadores operarem as máquinas, mas não entendê-las, de tal forma que se caracterizam como um conjunto limitado de conhecimentos escolares, típico dos operadores, funcionários de menor escolarização. 
Além desses, existem outros, característicos do processo industrial analisado, e que são aprendidos na vivência da fábrica, muito mais através da observação e discussão do funcionamento das máquinas e dos processos do que de treinamentos. O entendimento dos processos de produção tem como pressuposto o domínio dos conhecimentos básicos, que foram identificados, ou pelos funcionários com maior escolaridade, nestes incluídos os técnicos industriais, ou por aqueles que têm mais experiência ou maior mobilidade no chão de fábrica, fatores que, de certa forma, excluem os operadores e incluem os técnicos e os funcionários de manutenção. Entretanto, apesar de mais abrangentes, continuam sendo conhecimentos clássicos, usualmente propostos e desenvolvidos em escolas técnicas ou em cursos superiores, e não permitem explicar a lógica do controle de operação das máquinas modernas.
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