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Genesis and development factors of the SE 
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The SE as / is a choice 
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El mapeo y las raíces históricas de la ES 
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Three main strategies 
 

• Accumulating and becoming an employer: 

- To change their class position (the American dream) 

 

• Negotiating conditions for selling their labor-force to 

capitalist enterprises 

- To improve the position of their class (Trade unions) 

 

• Maintaining or creating their work and their way of life: 

- To preserve the autonomy of their class 

individually or collectively... 
 
 

How have the workers faced the expansion of capitalism? 
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      Los niveles de manifestación de la solidaridad 

4.  Institucional 

Ø  Normas, organismos y programas públicos 

3. Organizaciones integradas 

Ø  El movimiento cooperativista (ACI) 

2.  Organizaciones específicas 

Ø  Las cooperativas / los EES 

1.  Incorporado a la vida diaria 

Ø  Sistemas comunitarios de reciprocidad 
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Projetos assistenciais meios de sobrevivência

emergenciais, atenuam as condições precárias de
vida material; transitórios, geram apenas efeitos
imediatos e permanecem dependentes de agentes
externos

Projetos promocionais formas de subsistência

provêem as necessidades básicas, via produção
para autoconsumo ou geração de renda
complementar; não logram acumulação e tendem à
insolvência na falta de novos aportes externos

Projetos alternativos empreendimentos solidários

logram algum nível de acumulação e crescimento;

mediante planificação e investimentos, alcançam
estabilidade mínima e chances de viabilidade;
requerem o desenvolvimento de uma nova
racionalidade econômica

Tipología de las experiencias de generación de ingreso (1996) 
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Os três andares Braudelianos 

Andar superior Economia-mundo Macro-política 

Andar da acumulação 
(capitais e potência). 
Distância, opacidade, 
arbitrário, dupla 
linguagem, privilégios. 
Emancipação do direito 
comum (retorno às 
familiaridades do  térreo ). 

Grandes empresas e 
instituições financeiras. 
Estado, setor público. 
Monopólios e oligopólios. 
Economia de “renda” 
(mercantil). 

Política nacional e 
internacional. A força 
tende a prevalecer sobre 
o direito. 

Primeiro andar Trocas locais Democracia local 

Andar das regras do jogo, 
das regularidades e da 
regulação. Centro e “linha 
de flutuação” da vida 
social. Visibilidade e 
reconhecimento. 

Mercado local, economia 
“declarada”  das 
empresas. Multiplicidade 
de atores e concorrência. 

A  polis . Coletividades 
territoriais, vida 
associativa. Contra- 
poderes civis. Formação 
do debate público. 

Térreo Ec.de subsistência Pré-política 

Andar dos fundamentos. 
Enraizamento cultural 
(ancoragem e fontes de 
criatividade, “células 
mães”). Lei do costume 
local (não escrito). 

Economia de 
sobrevivência. Economia 
não mercantil e informal. 

Famílias, clans 

    VERSCHAVE, F. Perspectives braudéliennes: reconsidérer l’architecture sociale, pour 

permettre d’y accéder et s’y mouvoir. In: OCDE. Réconcilier l’économique et le social. Paris: 

1996, p. 78. 

Fonte: 

4.6 
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