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A emersão da geografia econômica cultural na década de 1980 
acentua a relevância de uma produção de conhecimento que fosse capaz de 
manipular e examinar as evidências de uma construção cultural no campo 
econômico e uma mercantilização da cultura. Dessa forma, um apanhado 
de incursões da geografia econômica debruçou-se sobre a dimensão 
cultural, produzindo análises distintas, porém complementares, que 
articulavam a economia, a cultura e o espaço.

Este livro, que dá prosseguimento à coleção Geografia Cultural, tem 
como intento lançar um olhar crítico sobre toda produção literária pautada 
na área da geografia econômica cultural, expondo os pontos basilares da 
evolução dos estudos produzidos bem como as controvérsias e a falta de 
progresso em pontos cruciais para a continuidade das investigações.

A compilação textual, que forma o corpus deste volume, conta com 
o texto “Jogo de espelhos: a dimensão cultural do econômico”, de Gisela A. 
Pires do Rio; “Uma geografia econômica cultural da produção”, de Meric S. 
Gertler e “Parques temáticos – uma forma simbólica do capitalismo”, de 
Roberto Lobato Corrêa. Essas três importantes contribuições presenteiam 
o leitor com considerações críticas sobre a evolução dos estudos 

econômicos em sua articulação com a dimensão cultural, inquirindo as formas simbólicas espaciais 
representativas da relação entre a economia e a cultura.

Assim sendo, Economia, cultura e espaço pode ser traduzido como um convite à reflexão sobre o campo 
da geografia econômica cultural, cuidando para conferir maior visibilidade à mesma e como um proveitoso 
instrumento de investigação e de estímulo aos geógrafos brasileiros.
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