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METODOLOGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO
DO PATRIMÔNIO CULTURAL: O CASO DO ISTMO DE RECIFE
E OLINDA- PE
Virgínia Pontual ♦ , Sílvio Zancheti ♠ , Flaviana Lira ♥ , Magna Milfont • , Mônica
Harchambois ♣ , Renata Cabral σ , Rosane Piccolo ϖ
Resumo
O presente artigo apresenta uma metodologia de identificação e
autenticação do patrimônio cultural, construída a partir da condensação
de diversas pesquisas, contribuindo para a supressão da lacuna existente
no campo da conservação urbana. Questões como: Como proceder a essa
identificação e autenticação? Como conferir valor a um patrimônio
cultural? Não tinham sido satisfatoriamente tratadas, principalmente por
não darem a necessária relevância à história e à cultura das cidades. Para
enfrentar os desafios conceituais e doutrinários foi adotado como
referência empírica o Istmo de Olinda e Recife, por possuir significativa
história, ser objeto de tombamento federal e de reconhecimento
internacional. O artigo, composto de três partes, está estruturado de
modo a seguir encadeamento expositivo que permita compreender como
se deu a construção da metodologia, como foi aplicada e quais os
resultados obtidos.
Palavras chave: patrimônio cultural, metodologia, identificação,
autenticação.

Introdução
Na atualidade, evidencia-se o crescente interesse pelo conhecimento do patrimônio
cultural como um ato de rememoração de outras experiências vivenciadas, no entanto no
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Brasil esse patrimônio é comumente apresentado sem a devida identificação e
autenticação, seja quanto à sua dimensão material, seja quanto à imaterial.
A lacuna da identificação histórica é problemática, pois é a história que revela a
cultura do lugar e os significados atribuídos no tempo. O processo de autenticação por
meio da atribuição de valor ao patrimônio cultural e de certificação de sua autenticidade e
integridade está também a carecer de estudos e pesquisas.
O presente artigo propõe-se, assim, a contribuir para a supressão dessa lacuna, ao
apresentar uma metodologia de identificação e autenticação do patrimônio cultural. A
discussão desses desafios conceituais e doutrinários está feita tomando como referência
empírica o Istmo de Olinda e Recife – pequena lingüeta de areia que no passado foi
reduto de fortificações e local envolto em lendas e mistérios –, por possuir significativa
história, ser objeto de tombamento federal e de reconhecimento internacional. O artigo,
que é composto de três partes, está estruturado de modo a seguir um encadeamento
expositivo que permita compreender como se deu a construção da metodologia, como foi
aplicada em um objeto empírico e quais os resultados obtidos.

1. Metodologia de identificação e autenticação do patrimônio cultural
As dimensões da identificação e da autenticação requerem a adoção de distintos
passos metodológicos e técnicas de pesquisa, como será explorado nas duas seções
seguintes.
A identificação de um bem cultural está relacionada ao reconhecimento de seus
conteúdos históricos e formais. Os procedimentos requeridos nesta atividade envolvem a
aplicação articulada de distintos métodos: o histórico, a história oral e a leitura da forma
urbana. A utilização desses métodos deve considerar a natureza do bem e os objetivos do
trabalho, podendo ser aplicados no seu conjunto ou isoladamente. Por meio dessas
informações é possível consolidar um conhecimento sobre o bem quanto aos seus
atributos físico-espaciais e funcionais.
Para elaborar a autenticação do patrimônio cultural, a identificação deve estar
concluída, pois é a interpretação dos dados obtidos nesta etapa que fornece informações
ordenadas e sistematizadas sobre bem, assim como atestam sua autenticidade e
integridade. Enquanto a identificação do bem está voltada para o reconhecimento de suas
características materiais, a autenticação se centra em seus valores, os quais tornam o
objeto um exemplar de importância insubstituível para sociedade.
1.1 Identificação do patrimônio cultural
O primeiro passo para a atividade da identificação é o conhecimento preliminar do
patrimônio cultural por meio de uma visita e de leituras de fontes secundárias. Tais
informações, de natureza perceptiva e bibliográfica, permitem iniciar o registro do
conhecimento e a definição de indexadores ou chaves temáticas.
Concluída essa primeira etapa, inicia-se a pesquisa histórica que consiste na visita
aos acervos e arquivos locais e nacionais, físicos ou virtuais, para o levantamento e
registro das fontes primárias relacionadas ao objeto de investigação. À medida que as
informações forem sendo levantadas, elas devem ser registradas em fichas próprias e em
pastas temáticas específicas, em meio digital. Essa atividade de levantamento deve ser
concomitante com a verificação de consistência das fontes e o estabelecimento de
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hipóteses de investigação e análise. O movimento de inter-relação entre as atividades de
levantamento e registro das fontes, verificação de consistência e estabelecimento de
hipóteses vem a exigir, em continuidade, o relacionamento das fontes primárias e
secundárias, bem como a identificação das chaves temáticas e dos argumentos que
conformem uma narrativa. A descoberta de temas, proporcionada pelas fontes, permite
definir o que confere caráter único ao lugar.
Especial atenção deve ser dada à análise da cartografia histórica, em virtude de sua
importância para o entendimento das transformações da forma urbana. Como
procedimentos específicos cabe destacar: análise individual de cada mapa segundo
categorias morfológicas adotadas (malha, ruas, quadras, lotes, edificações);
complementação analítica e/ou correlacionamento com as fontes históricas manuscritas e
bibliográficas; análise comparativa e seqüencial entre os mapas adotados com a
identificação das principais características morfológicas.
A estrutura expositiva não é idêntica ao percurso da investigação, sendo, portanto
necessário ter um conhecimento substantivo das fontes e dos objetivos do trabalho para
definir a estrutura da narrativa.
Finalizada a pesquisa histórica, parte-se para a pesquisa de história oral, que
consiste na coleta e análise de entrevistas e depoimentos. Antes de iniciar a aplicação do
método, é necessário estruturar os instrumentos de investigação, os quais consistem
na:definição das palavras-chaves para a entrevista com os grupos focais (essas palavras
podem ser fornecidas pelo acervo documental anteriormente levantado); identificação e
definição de grupos focais (por exemplo: intelectuais, comunidades, usuários, turistas,
população, empresários, funcionários públicos, etc); elaboração de perguntas centrais,
conforme o objeto de estudo ou bem cultural, de modo a serem apreendidos os sentidos e
registros de memória e os valores dos grupos focais; elaboração de uma ficha de
identificação do entrevistado, na qual serão registrados os dados pessoais e de um
questionário, ordenando as perguntas centrais; realização da entrevista gravadas segundo
duas modalidades: uma flexível, de modo a fazer com que o entrevistado fale de suas
vivências relativas ao bem cultural e a outra utilizando questionário.
A última etapa da identificação é a leitura da forma urbana e o levantamento dos
bens patrimoniais, paisagístico e urbano-arquitetônico.
O método de leitura da forma urbana está referenciado nas teorias morfotipológicas, cujos principais autores considerados são: Carlos Aymonino (1995), Vicente
Del Rio (1996), Maria Elaine Kolsdorf (1996), Philippe Panerai (2006) e Luz Valente Pereira
(1996). A forma urbana é lida a partir dos seguintes elementos de sua estrutura urbanoambiental: estrutura física e estrutura ativa. Essas estruturas são percebidas por meio das
seguintes variáveis:
• Estrutura física: estrutura geofísica, hidrográfica e vegetal, além da malha
urbana – seus traçados, suas linhas de força de ocupação (vetores de crescimento), suas
orientações dominantes e sua geometria, e ainda os formatos das quadras e lotes, a
tipologia construtiva e a relação entre cheios e vazios, espaços públicos lineares e nãolineares.
• Estrutura ativa: atividades existentes - abrigadas ou não em espaços
construídos, incluindo-se as atividades excepcionais, como as festas.
Já o levantamento dos bens patrimoniais paisagístico e urbano-arquitetônico deve
ser guiado por uma ficha padrão (com campos de múltipla escolha e abertos) que
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contempla diferentes elementos. Para os bens urbano-arquitetônicos são levantados o
estilo arquitetônico, o uso atual, a tipologia, o gabarito, a implantação, os materiais e
forma de sua coberta e paredes, seu estado de conservação e problemas encontrados. Para
os bens paisagísticos, os elementos analisáveis são seus componentes naturais (topografia,
vegetação, corpos d´água e clima), componente construídos (volumetria, escala,
permeabilidade, singularidade, diversidade, linearidade, amplitude, cheios e vazios,
cores, barreiras visuais, ritmo, usos), visadas e mirantes, unidades de paisagem, linhas de
força, estado de conservação e problemas encontrados. Além desses elementos, a análise
de ambos os tipos de bens deve também indicar que valor pode ser atribuído ao bem, de
modo a auxiliar na etapa posterior de atribuição dos valores.
Ao longo do percurso da realização de cada uma dessas pesquisas, é necessário
definir momentos de sínteses, que podem redefinir as chaves temáticas e os argumentos
estabelecidos na pesquisa histórica. Cabe notar que a seqüência de realização das
pesquisas, à exceção da relativa ao conhecimento prévio, pode ser definida caso a caso. E
mais, pode haver situações em que algumas serão realizadas paralelamente, como, por
exemplo, a pesquisa histórica com a de leitura da forma urbana.
A interpretação, fundamentada nas noções de espacialidades e temporalidades,
deve resultar:
• Na identificação do que confere caráter único àquele lugar, como personagens,
lendas, ambiente natural, escolha locacional, fatores socioeconômicos, ocupação e uso do
solo e arquitetura, como também o que é similar a outros lugares;
• Na escolha de uma idéia-chave ou de uma representação do bem, a qual norteie
a construção da narrativa;
• Na definição da autenticidade e integridade do patrimônio cultural. Para essa
definição, é necessário que a pesquisa histórica e a leitura da forma urbana e/ou o
levantamento paisagístico e urbano-arquitetônico devem estar concluídos. E mais, é
imprescindível a definição de um marco temporal que possibilite a realização da avaliação
entre o passado e o presente dos elementos componentes do patrimônio cultural em
estudo, isto é, tal avaliação requer uma análise comparativa da situação do patrimônio
hoje e no passado. Mas qual passado? Aquele que dispõe de documentação (dossiê,
inventário, fotos, etc.) consistente, que possibilite a confrontação do desenho, função,
material de construção e entorno, conforme preceitua a UNESCO.
1.2 Autenticação do patrimônio cultural
A identificação de um bem reconhece os conteúdos históricos e formais de um
patrimônio, porém é necessário o reconhecimento de seus valores (dimensão nãomaterial), o que o torna um exemplar de importância insubstituível para uma sociedade.
Os estudos para a definição dos passos metodológicos relativos à autenticação do
patrimônio cultural basearam-se nos seguintes autores e obras, além das bibliografias
referidas nos itens anteriores: Cesare Brandi (2004), Steven Connor (1994), Aloïs Riegl
(1999), Norma Lacerda (2002) e Silvio Zancheti e Jukka Jokilheto (2002).
“Lei natural necessária” é a expressão empregada por Riegl (1999) para
fundamentar os critérios ou valores atribuídos ao “monumento”. O monumento, como
era pensada a obra de arte em fins do século XIX, tinha de carregar a marca do tempo
para obter determinados valores. Na escala temporal, a confrontação dos valores podia
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trazer dificuldades para contextualizá-los historicamente. Na atualidade, o monumento
ultrapassa a materialidade da obra de arte e pode ser entendido como algo que incorpora
valor, ideologia e mensagem e os transmite no tempo.
A importância do valor para o processo de autenticação situa-se na análise das
práticas culturais materiais e imateriais que uma sociedade desenvolve em relação a um
bem. Segundo Lacerda (2002), “os valores que devem ser considerados são aqueles que
permanecem mais invariantes (...) são fortemente imbricados, de difícil delimitação, uma
vez que não existem separadamente. Geralmente se complementam, se articulam, se
sobrepõem”. Essas considerações apóiam a adoção dos valores formulados por Riegl
(1999), para efeito da metodologia de autenticação. São eles: de antiguidade, histórico,
artístico, rememorativo, de novidade e de uso.
Bens já tombados e classificados devem sofrer um processo de monitoramento e
controle que permita verificar mudanças e permanências nos valores atribuídos e a
manutenção de sua autenticidade e integridade. Para assegurar a lisura do processo, é
importante que a instituição que tenha a competência de salvaguarda não seja a mesma
que realize a autenticação daqueles bens já tombados ou classificados.
Para elaborar a autenticação de um patrimônio cultural, a identificação deve ter
sido concluída, pois é com base no conjunto de informações colhido nessa etapa que de
realiza a autenticação. Porém, para ter reduzida a carga de subjetividade na atribuição de
valor, deve ser procedida de consultas a diversos segmentos que direta e indiretamente
conhecem ou estão envolvidos com o patrimônio: comunidade, especialistas, instituições
de salvaguarda, etc. Cabe aqui destacar a importância da participação social no processo
de autenticação. Parte-se do pressuposto de que as pessoas que cresceram e vivem em um
dado lugar detêm sobre ele um conhecimento profundo, enraizado. A interação dos
diversos segmentos sociais é um modo de perceber significados culturalmente
construídos. Tal processo terá maior consistência e legitimidade quanto mais formal, ou
repetitivo, e com o emprego de técnicas de consulta, a exemplo do médoto Delphos, for
realizado.
Verificada a autenticidade e a integridade (na etapa de identificação) e atribuídos
os valores do patrimônio cultural, a instituição que certifica, caso não seja a mesma que
garante a salvaguarda, deve submeter o dossiê de identificação e valoração a essas
instituições a fim de receber a anuência do parecer. Entretanto, pode-ser prever que outra
instituição forneça a autenticação. Nesse caso, tal instituição deve ser reconhecida por
organismos normatizadores (ABNT, ISSO) como competente para certificar a
autenticidade e a integridade do patrimônio.

2. Aplicando a metodologia: o caso do Istmo de Olinda e Recife
A aplicação da metodologia ao Istmo foi realizada como um projeto específico “Istmo de Olinda-Recife: história, identidade e memória”-, com o apoio do Governo do
Estado de Pernambuco, por meio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura
(FUNCULTURA), cujos produtos foram um website e um folder. O projeto teve como
substrato as seguintes pesquisas: i. pesquisa histórica nos acervos das cidades de Recife e
Olinda, de modo a revelar atributos histórico-culturais até então esquecidos sobre o istmo;
ii. pesquisa de história oral, para identificar a memória do lugar contida em relatos e
depoimentos; iii.pesquisa de campo para conhecimento da atual ocupação do solo e
paisagens naturais e construídas.
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A pesquisa foi iniciada com o estabelecimento, a partir do conhecimento prévio do
lugar, da área de estudo no mapa-base adotado. A definição dessa área foi checada à
medida que os passos metodológicos foram realizados. Essa preparação pode consistir
ainda de: formação de equipe, nivelamento do conhecimento dos membros da equipe,
definição de atividades, etc.
Definidas as questões iniciais, partiu-se para a pesquisa histórica e de história oral.
A estratégia de pesquisa concentrou-se, primeiramente, no levantamento histórico, que
consistiu na identificação e registro de fontes primárias e secundárias, destacando,
respectivamente, a iconografia e os escritos impressos da época, além das bibliografias e
fotografias atuais. A investigação das referidas fontes foi guiada pelo delineamento do
tempo histórico de longa duração, assim compartimentado: o levantamento documental
entre os séculos XVI – XIX, e o levantamento documental entre os séculos XX e XXI. O
levantamento das fontes históricas dos dois recortes temporais foi realizado em
bibliotecas e arquivos das cidades de Olinda e Recife.
O levantamento entre os séculos XVI – XIX consistiu em fontes bibliográficas,
impressos históricos de viajantes, crônicas e diários de guerras, além da iconografia sobre
o Istmo de Olinda e Recife, desde o início da fixação portuguesa até a consolidação das
principais estruturas urbanas das cidades nos oitocentos. O levantamento documental
entre os séculos XX e XXI centrou-se em fontes bibliográficas de folcloristas, jornais,
revistas, relatórios de engenheiros, legislação de proteção, além da iconografia da época,
que trata das reformas do porto do Recife iniciadas no começo do século XX, alcançando a
reforma da Base Naval do Recife na década de 1950 e os polígonos de tombamento.
Os registros e a catalogação das fontes documentais seguiram o modelo de ficha,
em meio digital, que permitiu a agilidade e a uniformidade dos registros. As fichas foram
organizadas por temáticas e consistem num catálogo impresso das fichas para a consulta
interna dos pesquisadores.
A iconografia recebeu um tratamento diferenciado, sendo dividida em mapas,
fotografias e litogravuras. Um catálogo geral das imagens, identificando a instituição, o
autor e a referência bibliográfica, foi composto, constituindo um acervo digital.
A pesquisa nos acervos documentais e iconográficos da cidade não foram as
únicas formas de investigação sobre o istmo. Os relatos orais dos moradores das favelas
do istmo e os intelectuais pernambucanos também foram incorporados às fontes, de modo
a registrarem-se traços da memória e identidade daquelas pessoas sobre o lugar. Nesse
sentido, a investigação direcionou a pesquisa de história oral em dois grupos focais: 1)
intelectuais pernambucanos; 2) moradores das favelas assentadas próximas ao istmo - ilha
do Maruim e favela dos Milagres.
As entrevistas foram orientadas pela indução por meio de perguntas e conversas
informais, segundo as possibilidades oferecidas por cada grupo focado. Em ambos os
grupos, as perguntas deveriam trazer subsídios para compreender as seguintes questões:
Existe ou não reminiscência dos antigos atributos histórico-culturais do istmo no
passado?; Caso exista (ou não) reminiscência desses atributos do passado, quais são os
valores e significados do istmo hoje para os grupos em questão?; Até que ponto os relatos
orais podem nos aproximar dos valores e significados do passado atribuídos ao istmo e
refletir como os valores atuais podem remodelar a memória?
A etapa seguinte, referente à leitura da forma urbana, seguiu os elementos de sua
estrutura urbano-ambiental: estrutura física e estrutura ativa. Para tanto, foi adotado
como mapa-base o UNIBASE e fotografias atuais. A leitura foi efetivada após a definição
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da área objeto de estudo, em cinco visitas ao local. As visitas foram previamente
estruturadas de acordo com cada um dos levantamentos, e as informações a serem
colhidas seriam registradas em mapas e fichas de campo.
Organizadas as fontes documentais, procedeu-se à verificação da consistência e a
interpretação das fontes pesquisadas. Tal confronto representou uma das principais
etapas da pesquisa, por ser o momento de levantar hipóteses e estabelecer chaves
temáticas acerca das inflexões da história e dos sentidos adquiridos pelo istmo no tempo.
Portanto, um questionamento central surgiu: quais os possíveis sentidos históricoculturais que identificam o lugar e quais as transformações efetivadas com a reforma do
porto no início do século XX? Nessa fase, todas as diferentes naturezas das fontes
históricas foram contextualizadas e confrontadas a fim de serem verificadas as múltiplas
formas de compreensão do lugar, de modo a preparar a interpretação.
Defesa, caminho, ribeira, porto, ritual são palavras encontradas na documentação.
Eram significados – atribuídos pela sociedade urbana de Olinda e Recife –, que se
relacionam entre si, possibilitando a compreensão dos sentidos escondidos na narrativa
histórica das fontes primárias impressas e das fontes secundárias. Assim, por meio da
interpretação das fontes, foi possível identificar os sentidos do istmo segundo as seguintes
temáticas e recortes temporais: Porto e defesa (séc. XVI-XVIII); Caminho e porto (séc.
XVIII-XIX); Barreira e extensão do porto (séc. XIX-XX); Paisagem cultural (metade do
séc.XX).Outras chaves temáticas puderam ser identificadas a partir das fontes: mitos e
lendas, celebrações religiosas e profanas e a legislação de proteção.
Feita a identificação do bem, constatada a sua autenticidade e integridade, foi dada
seqüência ao projeto para a produção do website, acessível em www.ceci-br.org/istmo. O
projeto gráfico e literário do site consistiu na transposição do conteúdo realizado para a
identificação do patrimônio cultural para linguagem midiática e informacional, mediante
realização de ajustes e complementações no texto e na iconografia.

3. Avaliação dos resultados obtidos
A aplicação dos procedimentos metodológicos de identificação ao istmo de Olinda
e Recife permitiu constatar a pertinência e efetividade da metodologia proposta. Porém,
alguns cuidados para a correta e proveitosa aplicação dos passos propostos e testados
cabem ser explicitados:
• O conhecimento prévio do patrimônio cultural a ser identificado, de modo que
ajustes e estratégias de execução sejam realizados a contento. O método histórico,
portanto, deve ser iniciado antes dos demais, ainda que possa haver situações em que seja
mais pertinente iniciar por um dos outros métodos. Tal situação pode ser a de um
patrimônio cultural que não possui acervo histórico documental suficiente e consistente;
• A aplicação de pelo menos três dos quatro procedimentos integrantes da
metodologia é necessária para assegurar a consistência da identificação do patrimônio;
• A definição clara e precisa do estudo e do produto a ser realizado, o que
significa a determinação do nível de detalhamento, tamanho e perfil da equipe,
equipamentos necessários e tempo de execução. Cabe lembrar que essa definição está
diretamente ligada aos recursos financeiros destinados;
• O nivelamento e a integração da equipe, dado que os quatro procedimentos
precisam estar inter- relacionados na definição da autenticidade, da integridade e do
valor.
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A avaliação positiva dos passos metodológicos refere-se apenas à identificação.
Quanto à autenticação, as experiências realizadas pelo CECI ainda não permitem avaliar
sua eficácia. Todavia, os estudos realizados para a indicação dos procedimentos são
válidos e pertinentes, ficando indicada uma proposta que deve ser testada em outra
oportunidade.
Cabe ainda salientar, que o estudo de identificação e autenticação do patrimônio
cultural fizeram transparecer a importância de um sistema de monitoramento e controle
da autenticidade e da integridade. A montagem desse sistema fica como outra indicação
de estudo a fazer. Assim, pode-se dizer que os procedimentos metodológicos
estabelecidos dão conta da identificação do patrimônio cultural, devendo ser
aperfeiçoados à medida que os estudos sobre o processo de autenticação e o sistema de
monitoramento e controle forem sendo desenvolvidos e testados.

Bibliografia
APLIN, Graeme. Heritage: identification, conservation and management. Oxford University
Press, 2002.
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992.
AYMONINO, C. O significado das cidades. Lisboa : Editorial Presença, 1984
DEL RIO, V. Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento. São Paulo : Pini, 1990.
BRANDI, C. Teoria da restauração. Cotia, SP : Ateliê Editorial, 2004.
CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
CHOAY, F. A alegoria do patrimônio; tradução de Luciano Vieira Machado - São Paulo:
Estação Liberdade: Editora UNESP, 2001.
CONNOR, S. Teoria e Valor Cultural. São Paulo: Edições Loyola, 1994.
CURY, Isabelle. (Org.). Cartas Patrimoniais. Brasília: IPHAN, 2000.
FEBVRE, Lucien. Combates pela História. Lisboa: Presença, 1985.
FONSECA, Marília Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da politíca federal de
preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ – MINC - IPHAN, 1997.
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária. 1987.
FREIRE, Doia; PEREIRA, Lígia Leite. In MURTA, Stela Maris & ALBANO, Celina (org.).
Interpretar o Patrimônio. Um exercício do olhar. Belo Horizonte, Editora UFMG/Território
Brasilis, 2002.
HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, Editora Revista dos Tribunais,
1990. LE GOFF, Jacques. A história nova. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
______. História e memória. 4ª ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1996.
GOFF, Jaques, e ots. A nova história oral, Lisboa: Edições 70, 1983.
KOLSDORF, M. A apreensão da forma da cidade. Brasília: Editora da UnB, 1996.
LACERDA, N. Os valores das estruturas ambientais urbanas: considerações teóricas. In
ZANCHETI, S.M. ; JOKILEHTO, J. (ORG.). Gestão do Patrimônio Cultural Integrado. CECIEd. da Universidade Federal de Pernambuco, 2002.

8

CECI – TEXTOS PARA DISCUSSÃOV.X
SÉRIE IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

MONTENEGRO, Antônio Torres. História oral e memória: a cultura popular revisitada. São
Paulo: Contexto, 1992.
PANERAI, P. Análise urbana. Brasília : Editora Universidade de Brasília, 2006.
PEREIRA, L. V. A leitura da imagem de uma área urbana como preparação para o planejamento /
ação da sua reabilitação. Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 1996.
PRINS, Gwin. História Oral. In: BURK, Peter (org.). A Escrita da História: novas
perspectivas. São Paulo : Editora UNESP, 1992, p.192.
PORTELLI, A. O que faz a história oral diferente. Revista do Programa de Estudos PósGraduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. (Projeto História:
Cultura e Representação) São Paulo, n. 14, fev.1997, p. 25-39.
RIEGL, A. El culto moderno a los monumentos. Madrid : Visor Dis. S.A., 1999.
VEYNE, Paul. Como se escreve a história. 3ª ed. Brasília : Editora Universidade de Brasília,
1995.
ZANCHETI, S.M. ; JOKILEHTO, J. (ORG.). Gestão do Patrimônio Cultural Integrado. CECIEd. da Universidade Federal de Pernambuco, 2002.

9

