Apresentação

O Simpósio Trabalhadores e a Produção Social é anualmente realizado pelo Cemop com
o objetivo de focalizar o tema do
Controle Social da Produção pelos trabalhadores,
que é bastante amplo.

Remete-nos a pensar sobre formas efetivas e de conjunto para a superação da sociedade
vigente, baseada na prevalência da propriedade e controle privados do capital sobre os meios
de produção, de circulação e de reprodução sociais (dos mais básicos como a terra aos mais
complexos como a indústria, a ciência, a tecnologia, os meios de comunicação de massa, etc.).
E, deste modo, também nos coloca o problema de repensar as esferas de decisão e
organização da sociedade, em cada local, mas também nas esferas centrais, relacionadas ao
Estado e seus atuais controladores, frente às necessidades dos trabalhadores. E nos leva
também a refletir sobre as inúmeras experiências de trabalhadores que mundo a fora se
colocam esta questão na prática, tanto se apropriando dos espaços de decisão existentes
como criando novas formas de organizá-los.

São vários os exemplos de lutas e movimentos sociais que se colocaram e se colocam a
questão do controle social sobre o funcionamento da sociedade desde seu local, e de acordo
com as necessidades dos trabalhadores. Mas há também amplo debate sobre as dificuldades
que impedem o avanço e a generalização destas experiências em cada país. O que por sua
vez nos remete às discussões acerca da reação das classes dominantes e do aparato de
Estado sobre tais iniciativas, mas também relativas aos dilemas vividos pelas próprias
organizações políticas, sindicais e movimentos sociais, bem como suas relações com os
trabalhadores, o Estado e os governos.

Inúmeros estudos sobre estes diversos temas e aspectos, bem como sobre as
características, potencialidades, limites, necessidades e perspectivas das experiências dos
trabalhadores neste campo estão sendo realizados no Brasil e na América Latina. Reunir parte
importante destas contribuições, para a reflexão coletiva, desde o ponto de vista
teórico-acadêmico e prático-político, é o objetivo deste simpósio.
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