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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1. A economia social, como conjunto de entidades dotadas de características próprias, é uma 

noção que pressupõe a complexidade do todo social e se desenha com base num critério teleológico 

que consubstancia, quer um horizonte que a identifica, quer o caminho que melhor permita alcançá-

lo. Nessa medida, as entidades que a compõem, estando incrustadas no todo social, inscrevem-se 

nele como dinâmicas parcelares do processo histórico. 

 

Valorizar a economia social como conjunto autónomo é também, em larga medida, um expediente 

analítico que permite compreendê-la melhor, não só em si própria, mas também na sua inserção no 

processo histórico. Ela pode ser encarada sincronicamente como imagem cristalizada de uma 

conjuntura, como projecção transversal de uma circunstância. Mas esta perspectiva só é fecunda, 

conjugando-se com uma abordagem diacrónica susceptível de percorrer a sua história desde a sua 
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raiz até ao seu horizonte. Na verdade, a densidade futurante desse horizonte dependerá muito do 

seu passado e do seu âmbito. No fundo, uma visão diacrónica da economia social é uma 

interrogação permanente quanto à sua inserção no processo histórico. 

 

1.2. O processo histórico é uma dinâmica globalizante, evolução de uma totalidade que reflecte o 

movimento de várias parcelas. Nessa medida, para se compreender a evolução de cada uma delas, 

não faz sentido encarar o todo como se fosse imutável. Por isso, pensamos a economia social como 

dinâmica evolutiva no quadro de uma sociedade em movimento. Uma sociedade em movimento 

envolve uma multiplicidade de regiões conceptuais ou de camadas socioculturais, umas mais 

superficiais, mais circunstanciais, outras mais profundas, mais estruturais. Se desconsiderarmos em 

excesso o quotidiano podemos estar a esquecer a vida, se não valorizarmos a constância do que é 

estruturante dificilmente compreenderemos o sentido e o significado das dinâmicas sociais mais 

profundas. 

 

Por isso, se a transformação da sociedade rumo a patamares mais ambiciosos de felicidade e bem-

estar colectivos não valorizar como decisivo o estrutural, dificilmente terá êxito, dificilmente 

envolverá as áreas socioeconómicas no âmbito das quais verdadeiramente se joga o futuro da 

humanidade. Desse modo, dificilmente se inscreverá no horizonte de transformação procurado, a 

superação do modo de produção capitalista, como desígnio emancipatório e libertador, o que 

significará uma renúncia clara a um envolvimento verdadeiramente eficaz e futurante no processo 

histórico. 

 

É neste contexto que a compreensão da economia social implica a sua inserção no devir histórico, 

o que pressupõe a sua inserção no capitalismo como factor de aceleração da sua metamorfose ou, 

numa visão minimalista, como compensação das suas pulsões predatórias mais corrosivas. 

 

1.3. Olhar para a economia social como um aspecto do processo histórico global permite, portanto, 

compreender a sua especificidade à luz do seu papel na evolução da sociedade. Por seu lado, o 

processo histórico, sendo em si próprio uma evolução, pode ser lido como uma sucessão de fases 

encadeadas por novidades e sobrevivências, por sinergias e conflitos. O principal vector 

identificativo da sua fase actual é a natureza capitalista do modo de produção dominante. Projecta-

se nas dinâmicas colectivas através de uma luta entre pulsões de conservação e pulsões de 

transformação. 
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De um lado, tende a alinhar quem é beneficiado pela desigualdade inerente ao capitalismo; do outro 

lado, quem a sofre como injusta e predatória. Aos primeiros tende a somar-se quem se determina 

predominantemente pela impregnação da ideologia conservadora inerente à hegemonia capitalista; 

aos segundos tende a somar-se quem opta por uma posição teórica e doutrinal anticapitalista, 

apontada à instituição de uma hegemonia pós-capitalista. 

 

Assim, a economia social inscreve-se no processo histórico como inconformismo, em contraponto 

com a lógica capitalista. Pode exprimi-lo de duas maneiras: ou tolhendo as suas virtualidades, ao 

limitar-se a uma atitude compensatória; ou expandindo-as, pela assunção de uma clara vontade de 

superação. 

 

1.4. Paralelamente, encarar a economia social metaforicamente como uma galáxia ajuda a 

compreendê-la melhor como totalidade, sem desconsiderar a sua heterogeneidade estrutural, a sua 

diversidade como paisagem sociocultural. Permite também valorizar a interacção entre os tipos de 

energia que a impulsionam, pensando-a como um campo de forças cuja dinâmica é potenciada pela 

obediência dos seus protagonistas a um conjunto de valore e princípios.  

 

Essa compreensão, no entanto, só poderá aproximar-se da plenitude se valorizar a inscrição da 

economia social no processo histórico, no desenvolvimento do todo social. Como concebê-la? Como 

uma evolução na constância do modo de produção actualmente dominante, o capitalismo? Ou 

como um amadurecimento que contribua para uma mutação qualitativa, para uma transformação 

na identidade mais funda desse modo de produção, ou seja, para a sua metamorfose? 

 

A opção por esta última via para ser fecunda deve ter em conta que a época actual corresponde a 

uma fase madura do desenvolvimento capitalista que inscreve no horizonte dos possíveis a 

necessidade da sua superação. E essa necessidade tem como outra face o risco de um apodrecimento 

intrínseco ou de um desmoronamento social, se a metamorfose desejada for bloqueada ou se 

frustrar. 

 

A economia social envolve-se nesta problemática, ela é um dos seus aspectos, mas não deixa de 

naturalmente conviver com outros aspectos do todo social. Integra-se nele através de diversos 

espaços e de dinâmicas com as quais tece sinergias e complementaridades, gerando-se assim 

contextos e impulsos que a qualificam.  
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Portanto, a economia social como parte do todo social integra-se nele, interagindo com as outras 

partes. É assim que se suscitam múltiplas sinergias que potenciam e qualificam o desenvolvimento 

social. Por vezes, essas sinergias projectam-se como forças motrizes em toda a economia social, 

outras vezes põe-na em conexão com processos sociais específicos, ou com fenómenos sociais afins. 

Estimulam e qualificam a economia social, mas beneficiam também todos eles dessas sinergias. 

 

É pela intensificação das suas próprias dinâmicas e das sinergias em que se envolve, bem como pelo 

aumento do seu nível de inserção em contextos significativos mais amplos, que a economia social 

se afirma como um dos aspectos do desenvolvimento social. Esse desenvolvimento tem como 

horizonte uma mutação do actual tipo de sociedade, a sua transformação qualitativa que pode, 

como vimos, ser metaforicamente descrita como uma metamorfose. De facto, ela é um dos 

elementos activos dessa metamorfose conducente a um horizonte pós-capitalista. É nessa medida 

que participa também na luta por uma nova hegemonia, especialmente como resistência à 

hegemonia capitalista. 

 

Por isso, a economia social tende a inscrever-se numa narrativa histórica que a projecta no tempo 

como possível horizonte emancipatório, libertador e humanizante, candidatando-se assim a um 

futuro protagonismo histórico dominante ou à sua partilha. E aproxima-se tanto mais dele, quanto 

melhor resistir à hegemonia capitalista, quer em teoria, quer na prática, o que depende em larga 

medida da eficácia contra-hegemónica que atingir.  

 

1.5. O processo histórico é global. Nele se insere, como se viu, a evolução da economia social e se 

instituem sinergias mais ou menos intensas entre algumas das suas parcelas e das suas dinâmicas. 

Entre algumas delas e a economia social há conexões especialmente relevantes. Paralelamente, 

integram a economia social algumas das energias propulsoras do processo histórico que contribuem 

decisivamente para a sua irradiação. Gera-se assim um espaço multifacetado que articula a 

economia social com o todo social. Um espaço cuja dinâmica se conjuga com a própria economia 

social, como um contexto fecundo que potencia a sua irradiação, desenhando-lhe parcialmente o 

perfil e induzindo alguns aspectos do seu conteúdo. 

 

O amadurecimento da economia social, ainda em curso, partiu duma circunstância em que ela, 

sendo já uma realidade em si, não se encarava a si própria como tal. Mas se hoje é certo que, pelo 

menos em alguns países, como é o caso de Portugal, ela se reconhece a si própria como um espaço 

diferenciado e autónomo, não está ainda estabilizado por completo nem o seu desenho nem o seu 

conteúdo.   
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É uma soma de entidades e de práticas sociais que se concebem como partes duma realidade mais 

ampla, indutora de uma identidade própria? Ou é um expediente analítico, destinado a pensar uma 

parcela do todo social com características específicas susceptíveis de gerarem uma identidade 

própria? Ou conjuga as duas vertentes?   

 

Vale principalmente como noção sincrónica que projecta a imagem de uma circunstância histórica? 

Ou é principalmente uma noção diacrónica que projecta no futuro a dinâmica de um passado que 

vai reconhecendo?  

 

Aquieta-se no contexto capitalista como uma parcela que apenas ambiciona contribuir para o seu 

equilíbrio e, desse modo, para a sua perenidade, para a sua eternização? Ou inscreve-se numa 

trajectória histórica que aponta para a sua superação? 

 

Afirma-se como energia convergente e complementar da lógica capitalista dominante, com vocação 

estabilizadora, estável e subalterna? Ou impregna a sua subalternidade de uma resistência anti 

hegemónica imbuída por uma inequívoca alternatividade sistémica? 

 

Articula-se com o capitalismo como potenciadora da sua narrativa histórica autopropulsora e 

perenizante? Ou assume uma narrativa alternativa própria que a integra numa lógica de superação 

do capitalismo? 

 

É esta lógica de superação do capitalismo que leva a economia social a interagir mais intensamente 

com outras dinâmicas e a movimentar-se em diversos contextos que potenciam a sua dinâmica, 

traduzindo-se também no enriquecimento dos instrumentos de análise que nos são facultados.  

 

1.6. Recorde-se para concluir esta introdução que é um poderoso instrumento de análise e 

compreensão da sociedade optar pela perspectiva que a encara como uma conjugação de instâncias, 

as mais relevantes das quais são a instância económica, a jurídico-política e a ideológica. No seio 

de cada uma delas, multiplicam-se e interagem espaços, dinâmicas e instituições, que podem 

também ser ressonâncias partilhadas por mais do que uma das referidas instâncias. 

 

Do mesmo modo, ajuda a compreender a economia social a avaliação do seu papel nos espaços, nas 

dinâmicas e nas instituições, através das quais se tecem as instâncias referidas. Perceberemos assim 

melhor o que a pode potenciar ou constranger, estimulando ou bloqueando o seu contributo para 
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o desenvolvimento global. De facto, a articulação desses dois espaços processa-se através de um 

tecido complexo de sinergias, de contextos clarificadores, de vectores normativos. 

 

A economia social tem pois um papel de relevo na metamorfose superadora do capitalismo, no qual 

se integra numa posição de subalternidade inconformada, movida por energias endógenas que a 

dinamizam. O seu desenvolvimento é assim estimulado por sinergias e potenciado por contextos 

que activam o seu protagonismo no processo histórico. 

 

2. O REFORMISMO E A ECONOMIA SOCIAL 

 

2.1. Há uma sinergia profunda entre a economia social e o reformismo. De facto, o seu processo de 

desenvolvimento depende da sua irradiação quantitativa e do sentido da sua mutabilidade 

qualitativa, bem como dos laços que estabeleça com a sociedade e do grau de influência que vá 

tendo sobre ela. Por isso se percebe que o êxito desse processo se avalie, principalmente, pela medida 

em que a economia social vá atenuando a sua subalternidade, robustecendo a sua resistência e 

evidenciando a sua alternatividade, em face das lógicas e das forças actualmente predominantes nas 

sociedades capitalistas.  

 

Desse modo, compreende-se que só uma dinâmica reformista de transformação da sociedade possa 

incorporar com êxito o processo de desenvolvimento da economia social, não só potenciando-o, 

mas também aproveitando-se dele. Só um processo que suscite uma metamorfose do tipo de 

sociedade actual rumo a um pós-capitalismo, pelo seu gradualismo e pela sua complexidade, pode 

acolher harmoniosa e completamente a dinâmica evolutiva e multifacetada da economia social.  

 

Pelo contrário, esta pela sua própria natureza não é um protagonista decisivo em qualquer processo 

conducente a uma ruptura político-social brusca. Isso não impede que possa ser muito útil na 

resistência às derivas autoritárias ou na atenuação dos efeitos de catástrofes sociais ou ambientais. 

 

Por sua vez, o processo de transformação que estamos a referir perderia um dos seus impulsos mais 

virtuosos e mais fortes, se não implicasse o envolvimento da economia social. Tal como esta não 

pode desenvolver-se verdadeiramente na ausência de um processo reformista de transformação 

social, potencialmente conducente a uma metamorfose do tipo de sociedade actual. 

 

2.2. O reformismo, como dinâmica qualitativa globalmente transformadora da sociedade, acolhe 

harmoniosamente e potencia o protagonismo da economia social no processo histórico, tornando-
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o mais fecundo. Esse protagonismo é especialmente impulsionado por políticas públicas concebidas 

para o promoverem e estimularem. Mas essas políticas, decisivas para ajudarem a estruturar um 

trajecto e para darem um quadro de referência balizado por sinais estratégicos claros, são um 

enriquecimento da vida das entidades da economia social e não o seu substituto. 

 

A economia social é, portanto, um factor ou uma instância do desenvolvimento social, sendo este 

encarado como um processo cujo horizonte é a mutação do tipo de sociedade em que vivemos, ou 

seja, a sua metamorfose. Ela é um factor relevante dessa metamorfose, ao reforçar a lógica 

emancipatória e antecipatória da resistência ao capitalismo. Não é dispensável como componente 

de qualquer processo reformista socialmente enraizado. Por isso, é um contexto valorizador da 

economia social que reciprocamente não pode sem dano ser esquecida em qualquer deles. 

 

3. A DEMOCRACIA E A ECONOMIA SOCIAL 

 

3.1. A democracia como princípio com forte ressonância normativa impregna estruturalmente a 

economia social, sendo também a atmosfera qualificante do quotidiano vivido pelas entidades que 

a corporizam. 

 

Na verdade, ela só pode respirar livremente numa sociedade democrática. Só a democracia é um 

contexto realmente adequado ao seu pleno desenvolvimento. Pode, por isso, ser considerada como 

um elemento estruturante e qualificante das suas organizações e das suas práticas, sendo de algum 

modo, a sua seiva. Sem ela esta fica incompleta, tolhida. Em algumas das suas parcelas, onde essa 

falta se faça sentir mais, há um risco acrescido de descaracterização e definhamento. 

 

Reciprocamente, a qualidade democrática de uma sociedade melhora com a expansão da economia 

social. A sua irradiação favorece e aprofunda a democracia, reforçando-a na medida em que a faz 

impregnar mais intensamente o tecido social, projectando-se em todas as suas instituições e 

organizações. 

 

3.2. O processo de transição conducente a um pós-capitalismo emancipatório implica uma 

intensificação democrática global e um relevo crescente da economia social. É como se a 

democracia, sem deixar de ser um cânone, fosse cada vez mais uma vivência indispensável, no dia 

a dia da economia social, a qual, por sua vez, só pode desabrochar plenamente numa sociedade 

democrática. 
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4. O DESENVOLVIMENTO LOCAL E A ECONOMIA SOCIAL 

 

4.1. Abordar a economia de um país numa perspectiva territorial permite identificar melhor as 

assimetrias entre regiões e combatê-las, abrindo a porta a uma sociedade mais equilibrada e mais 

justa. O cerne desse combate é o desenvolvimento local. A sua eficácia e o seu êxito dependem da 

intensidade da energia que o anime e do seu grau de irradiação. Nessa medida, ao ser um combate 

contra a desigualdade territorial, é uma resistência das comunidades que mais sofrem com o 

desequilíbrio territorial, das vítimas dessa injustiça estrutural. 

 

Como expressões relevantes da vida cívica dos membros dessas comunidades, as organizações de 

economia social contam-se entre os seus protagonistas mais fiáveis. Na verdade, eles exprimem um 

mesmo localismo cívico, partilhando um envolvimento qualificante no quotidiano das regiões em causa. 

Por outro lado, há uma impossibilidade objectiva de deslocalização de quase todas essas entidades.  

 

E não só as organizações da economia social são parceiros particularmente fiáveis do 

desenvolvimento local, como também o desenvolvimento local é um contexto particularmente 

acolhedor e estimulante para a economia social, que assim, ao envolver-se nele, viceja. Não é 

exagerado afirmar-se que cada um destes dois pólos só será completamente fecundo em cooperação 

com o outro, implicando o outro.  

 

4.2. Este quadro geral das tendências estruturantes desta sinergia não pretende menosprezar as 

diferenças entre os processos de raiz urbana e os de matriz rural, as particularidades das periferias 

dos grandes centros urbanos, nem mesmo as iniciativas supranacionais ou mesmo universais. 

Apenas chama a atenção para o papel decisivo da sinergia entre a economia social e o 

desenvolvimento local como factor decisivo no progresso de um país. 

 

Esta sinergia relevante entre os dois espaços ocorre por mediação do Estado periférico, com o seu 

envolvimento, ou seja como protagonismo do poder local. Gera-se assim um espaço de porosidade 

entre o tecido social e as instâncias político-administrativas mais periféricas, mais enraizadas nele.  

 

Esta osmose é uma das manifestações da evolução do Estado Social como realidade 

predominantemente sincrónica para um Estado de Transformação Social como processo 

fundamentalmente diacrónico. Nele a economia social inscreve-se como energia impulsionadora e 

como componente qualificante. Reciprocamente, ela é crescentemente robustecida por esta virtuosa 

contaminação pública. 
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5. O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E A ECONOMIA SOCIAL 

  

5.1. A ressonância da dimensão ecológica da vida social intensifica-se, tornando-se cada vez mais 

complexa. A problemática da sustentabilidade ambiental torna-se assim mais densa, impulsionada 

pelo progresso científico, pelo robustecimento dos mecanismos de controlo ecológico e pelo 

agravamento da degradação da qualidade de vida. À defesa do equilíbrio ecológico, juntou-se o 

combate às sequelas das alterações climáticas e até a difícil luta pela sua reversão. 

 

5.2. O cerne da identidade da economia social coloca-a em contraponto com os automatismos 

dominantes nas sociedades capitalistas atuais, induzidos pelo paroxismo do lucro e pela submissão 

a uma lógica de reprodução alargada do capital. Na verdade, a degradação ambiental assim 

induzida, geradora de uma crise ecológica sistémica que põe em causa a sobrevivência da 

humanidade, conduziu a uma atmosfera de alarme na qual a defesa do equilíbrio ambiental e a 

contenção das alterações climáticas se tornaram uma prioridade objectiva para a espécie humana.  

 

Endogenamente, exprimindo a sua própria lógica, o desenvolvimento da economia social entrou em 

sinergia com esta prioridade. De facto, as entidades que a integram não estão totalmente absorvidas 

por uma lógica de rentabilização lucrativa e de reprodução do capital. Usam–no como instrumento, 

não se deixam instrumentalizar por ele. Por isso, insista-se, não estão sob a alçada directa e irrestrita 

dos automatismos predatórios do capitalismo.  

 

5.3. Em suma, a inserção harmoniosa no ambiente como factor de equilíbrio é um aspecto nuclear 

da economia social. O seu acolhimento da questão ecológica enriquece a salvaguarda ambiental e 

torna natural que a harmonia ecológica se revele como um dos seus elementos mais relevantes. 

 

 Assim se compreende que a predação ambiental, quando protagonizada por entidades da economia 

social, seja crescentemente insuportável e que a centralidade da questão ecológica na sua vida seja 

um índice da sua modernidade. Incorporar a sustentabilidade ambiental nos objectivos das 

organizações da economia social tem ressonância estrutural, é uma sinergia que não a onera nem 

constrange, potencia-a. 

 

6. O TRABALHO E A ECONOMIA SOCIAL 

 

6.1. Encaremos como estrutura básica do processo produtivo a conjugação, em complementaridade 

e contraponto, do capital e do trabalho. O capitalismo é o modo de produção dominante nas 
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sociedades atuais, traduzindo-se, no essencial, no predomínio da lógica de reprodução alargada do 

capital através do lucro. Todo ele funciona, predominantemente, como instrumento dessa lógica à 

qual tende a subordinar-se. Para isso, instrumentaliza o trabalho, encarando-o como uma 

mercadoria e desconsiderando tudo o que transcenda a problemática do seu valor de troca, em 

especial a que envolve o seu valor de uso. Sulcam-no, no entanto, forças que resistem a essa lógica 

dominante e subsistem nela espaços de resistência com vocação de alternatividade, onde perduram 

outras lógicas. Um deles é a economia social. 

 

6.2. Ao contrário da ideologia actualmente dominante, as entidades da economia social na sua 

diversidade estão impregnadas por uma atmosfera de valorização e de dignificação do trabalho. 

Esta relativa proeminência induz necessariamente uma secundarização do capital e a sua limitação 

a um papel de instrumento. 

 

Por isso, tudo aquilo que na economia social signifique uma redução do trabalho a uma mercadoria 

é uma lesão da sua identidade mais funda, do seu código genético. Não é uma pulsão de 

racionalidade, é um inquinamento ideológico. Não é resposta a um apelo da realidade, é uma 

desqualificação ética.  

 

Paralelamente, se o trabalho é uma ressonância de humanidade, uma afirmação de humanismo, a 

economia social está especialmente impedida em si própria, pela sua própria natureza, de o encarar 

com menosprezo por isso. Nesta medida, a economia social representa também um caminho rumo 

a uma crescente proeminência do trabalho em face do capital, à sua desmercantilização. Rumo esse 

que incorpora uma renitência atenta e persistente ao predomínio da lógica do capital no conjunto 

da sociedade.   

 

Esta valorização dignificante do trabalho é um princípio com a omnipresença de uma atmosfera. 

Mas não se dispensa o imediatismo do concreto, da prática. Se fosse reduzido a um mero voto 

piedoso, anulava-se. Tem que por isso ser sempre dignamente remunerado, protegido do aleatório 

pela esfera pública, ver estimulada a sua criatividade e garantida a sua fecundidade social, bem 

como o seu potencial humanizante como actividade e como realização. 

 

Em conclusão, a economia social tem como vocação estruturante ser antídoto contra a 

instrumentalização do trabalho pelo capital, uma resistência à sua mercantilização. À medida que 

se aperfeiçoa, apurando uma atitude humanista em face do trabalho robustece-se como resistência 

do humanismo do trabalho vivo ao domínio do trabalho morto, o capital. 
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7. ECONOMIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

7.1. Há uma sinergia tripolar que envolve a economia social, a educação e a cultura. De facto, tudo 

aquilo que no processo histórico é ressonância do desenvolvimento da economia social interage 

dinamicamente com a educação e com a cultura, projectando-se no horizonte com robustez e 

fecundidade. E esta interacção é necessariamente marcada pela crise do capitalismo maduro que se 

tem adensado nas últimas décadas, tornando cada vez mais verosímil a ideia de que o colapso 

soviético foi muito menos um sinal de pujança do capitalismo do que um episódio dramático no 

desfazer das ilusões bloqueadas que deixaram de poder ser encaradas como imagens possíveis e 

desejáveis do futuro. Desse modo, deixou por completo de fazer sentido aceitar o aprisionamento 

da noção de socialismo nesse espaço de ilusões bloqueadas.  

 

Não lhe ignorando as frustrações e mazelas, mas demolindo as muralhas que lhe cercam as utopias, 

é tempo de convocar todas as controvérsias que foram carne de sonhos e flores do pensamento, 

sofrimentos e glórias, e reanimar o socialismo como respiração do futuro. Sem dogmas, sem 

complacência para com as burocracias da imaginação, sem santificações nem excomunhões, sem o 

cansaço das ideias planas. Tornemos o socialismo uma manhã que desperta. 

 

Para a consistência deste desígnio contribui decisivamente o espaço tripolar delimitado pelas 

sinergias referidas.  

 

7.2. A economia social é uma teia diversificada de entidades e de práticas que potenciam pela acção 

colectiva a humanidade dos seus protagonistas individuais, impregnando-a de uma cooperatividade 

solidária expressa numa vivência que vale por si, mas cujos frutos não deixam de ser decisivos para 

o desenvolvimento social. 

 

A educação é um processo de humanização da sociedade, de integração dos humanos na sociedade, 

ao transformá-los através do conhecimento e da aquisição de saberes, numa simbiose viva de 

sabedoria, informação e experiência. Pode ser fruto de práticas institucionalmente radicadas 

(educação formal) ou da sedimentação de competências geradas por outras práticas sociais e 

culturais, ou seja, pela vida (educação informal). Como construção sociocultural da condição 

humana amadurece-a e qualifica-a, empoderando-a.  

 

A cultura é a substância da nossa visão do mundo, da vida e da história, tendendo a gerar uma 

compreensão informada do real, uma inserção emocional, racional e simbólica nas comunidades a 
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que se pertença. É, por isso, um autoconhecimento da condição humana, uma fusão simbólica da 

consciência humana com o processo histórico, uma simbiose de racionalidade, emoção e espanto, 

uma ressonância do pensamento artístico, científico e literário, uma curiosidade emancipatória que 

nos humaniza. 

 

Passados os seus patamares fundadores mais elementares, a educação atinge a sua verdadeira 

robustez ao impregnar-se de um potencial permanente de enriquecimento cultural. E a cultura 

afirma um máximo de energia virtuosa, quando consegue ser a respiração livre dos frutos mais 

ostensivos da educação. 

 

A economia social incorpora um vasto leque de entidades, iniciativas e práticas educativas e 

culturais. Por seu lado, quer umas quer outras são para aquela um factor de robustez e estímulo. 

Na verdade, o enriquecimento cultural e educativo das organizações da economia social permite-

lhes qualificarem-se como protagonistas sociais activos e fecundos. 

 

7.3. A economia social, como já se disse, representa uma impregnação cooperativa e solidária da 

acção colectiva e é um contributo humanizante e emancipatório para o horizonte pós-capitalista. É 

também uma expressão de alternatividade contraposta à hegemonia da lógica capitalista, matriz 

dominante nas sociedades actuais. Fusão de vários processos que foram gerando as constelações 

que a integram, ela própria inscreve-se no processo histórico como uma das suas regiões relevantes. 

 

Sendo a educação um processo de integração dos humanos na sociedade pela sua transformação 

através do conhecimento e pela aquisição de saberes, numa conjunção de sabedoria e experiência, 

pode ser fruto de uma dinâmica institucionalmente suportada ou o resultado de uma sedimentação 

de competências. Pode ser predominantemente formal, mas pode também ser fruto da própria vida 

em sociedade. Como construção sociocultural da condição humana, amadurece-a e qualifica-a. 

 

Também a cultura pode ser fruto de protagonismos individuais sinérgicos ou de uma acção colectiva 

institucional e organizativamente construída. Neste caso é corrente ser veiculada por entidades da 

economia social. 

 

8. EPÍLOGO 

 

O desenvolvimento da economia social é ressonância do processo histórico no qual se integra, 

necessariamente impregnado pela sua actual fase. Por isso, a conquista de uma identidade pela 
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economia social, ao tomar consciência de si própria como um todo ─ uma economia social para si 

e não apenas em si ─ implica uma visão própria do processo histórico que viabilize o seu 

envolvimento nele.  

 

No quadro da valorização dessa perspectiva, há que dar centralidade à compreensão da essência do 

capitalismo (modo de produção actualmente dominante), da sua crise histórica, bem como da 

medida em que a economia social é uma força actuante a contribuir para a metamorfose do 

capitalismo rumo a uma sociedade de transição para um pós-capitalismo virtuoso e emancipatório. 

 

É neste contexto que o desenvolvimento da economia social se inscreve no processo histórico em 

sinergia com um reformismo transformador democraticamente impregnado, em simbiose com um 

desenvolvimento local ecologicamente qualificado, numa fusão humanizante com o trabalho, com 

a educação e com a cultura. 

       

 

 

Coimbra, 29 de Julho de 2022

 


