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Resoluções do Grupo 

 

No dia 21 de novembro de 2015, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na Sala dos Conselhos 

Superiores da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), pesquisadores participantes do XI Seminário de 

Estudos Urbanos e Regionais e convidados sob a coordenação do Laboratório de Estudos Urbanos e 

Regionais do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, com o intuito de formar a 

Rede Brasileira de Estudos Sobre Comércio e Consumo. Estiveram presentes na reunião Sidney Gonçalves 

Vieira (Universidade Federal de Pelotas, RS), Kátia Cristina Ribeiro da Costa (Universidade Federal de 

Campina Grande, PB), Lincoln da Silva Diniz (Universidade Federal de Campina Grande, PB), Cláudio 

Ressurreição Santos (Rede Estadual de Ensino da Bahia, Feira de Santana), Rita de Cássia da Conceição 

Gomes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal), Silvana Maria Pintaudi (Universidade de São 

Paulo, USP), Carlos Henrique Costa da Silva (Universidade Federal de São Carlos/Sorocaba, SP). Também 

participaram da reunião Dione Dutra Lihtnov e Patrícia Oliveira. Durante a reunião, foram debatidos os itens 

apresentados a seguir com suas respectivas deliberações. 1 – CRIAÇÃO DA REDE. Os presentes 

discutiram a necessidade e a oportunidade de criação de uma rede de caráter nacional para congregar os 

estudiosos que lidam com o tema da Geografia do comércio e do consumo. As manifestações foram no 

sentido de que já existe uma substancial produção sobre o tema na área da Geografia, do mesmo modo que 

existe uma série de pesquisadores liderando grupos e trabalhos nesse mesmo sentido. Entretanto, todos 

manifestaram sentir a falta de uma organização capaz de dar sustentação a esses estudos e, ainda, de dar uma 

coesão teórica e metodológica capaz de ensejar o crescimento na área. Diante do exposto, todos se 

manifestaram dispostos a criar uma rede de pesquisadores que possa livremente congregar os profissionais 

da Geografia em torno de ideias comuns de discussão dos temas propostos. Concordaram que a criação de 

uma rede deve partir do grupo de pesquisadores já existentes, fundamentalmente a partir do Núcleo de 

Estudos sobre Comércio e Consumo iniciado na Universidade Estadual Paulista de Rio Claro (UNESP-RC) 

sob a coordenação da professora Silvana Pintaudi. Diante do exposto, os pesquisadores reunidos resolveram 

criar uma rede a qual denominaram Rede Brasileira de estudos Sobre Comércio e Consumo, estabelecendo a 

sigla ReBECCa para sua designação, com a finalidade de congregar os pesquisadores da Geografia 

engajados em projetos de ensino, pesquisa e extensão sobre a temática. A partir da criação da rede 

resolveram que na sequência seriam estruturadas as bases de funcionamento da rede, sobretudo para definir 

estratégias comuns de pesquisa. Não havendo nada mais a tratar eu, Sidney Gonçalves Vieira, redigi a 

presente carta para que se constitua memória do grupo, que segue assinada pelos participantes. 


