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Projeto de Pesquisa Registrado – Informações Gerais  

 

1. Coordenador (a ): Ósia Alexandrina Vasconcelos 
(osia@ufrb.edu.br). 
 
Vice-Coordenador (a) :  
 

2. Título do projeto : SOCIOECONOMIA DAS FINANÇAS SOLIDÁRIAS. 

3. Código: 1969, processo 23007.008516/2018-75 

4. Data de aprovação: 08/05/2018 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 9: Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 
 
6. Resumo 
 
O projeto de pesquisa “Sistema de Finanças Solidárias Brasil-França” 
financiado pelo CNPq foi executado entre 2013 e 2017. Tendo como finalidade 
comparar o campo das finanças solidárias no Brasil e na França, o projeto se 
caracterizou como uma pesquisa de doutoramento. Discutindo o papel das 
finanças solidárias no desenvolvimento de redes territoriais de economia 
solidária, os principais resultados do projeto são: análise histórica das finanças 
solidárias e do processo de institucionalização desse campo, mapeamento de 
práticas de finanças solidárias, estudos de caso de finanças solidárias nos 
países estudados, contribuição para o desenvolvimento de uma abordagem 
socioeconômica das finanças solidárias, diálogo com grupos de pesquisa 
internacionais e identificação de temas emergentes para a construção de uma 
socioeconomia das finanças solidárias. Nesse sentido, o projeto 
“Socioeconomia das finanças solidárias: Análise do papel das finanças 
solidárias no desenvolvimento da economia solidária em territórios” visa a 
contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos relativos a finanças 
solidárias. Estas aqui são entendidas como um conjunto de práticas no interior 
do campo da economia solidária, que têm como atividade principal a oferta de 
serviços financeiros. Abordamos a economia solidária enquanto fenômeno 
internacional, que pode ser definida como um campo heterogêneo de práticas 
econômicas que contribuem para a democratização da economia por meio da 
participação da sociedade civil. O suporte teórico-analítico principal do trabalho 
é do pluralismo econômico numa abordagem substantiva da economia 
conforme Karl Polanyi. Argumentamos que, embora situadas no campo da 
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economia solidária, as iniciativas de finanças solidárias possuem 
especificidades que demandam uma grade de análise que dê conta das 
contradições próprias a essa atividade. Essas especificidades advêm da 
natureza da atividade, a qual estabelece um diálogo entre a economia solidária 
e o sistema financeiro tradicional, confrontando uma representação formal da 
economia e uma representação substantiva da economia. 
 7. Prazo de execução  

7.1. Início: 01/12/2017             7.2. Término: 02/12/2019 

8. Equipe executora 

 8.1. Colaboradores 

Colaborador (a) Instituição/ Grupo de Pesquisa 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 8.2. Discentes 
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8. Agência Financiadora: Recursos próprios. 

 

10. Modalidade de financiamento:  

 

 

 
 

 

GIRLENE SANTOS DE SOUZA 

Gestora de Pesquisa do CCAAB/UFRB
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