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Vitória da Conquista: Quero te conhecer 

 

Ana Emília de Quadros Ferraz, Professora da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia – UESB publicou em 2001 o livro O Urbano em Construção: Vitória da 

Conquista: um retrato de duas décadas, fruto da sua pesquisa de mestrado, no qual, em um 
exercício epistemológico, faz uma leitura da cidade e uma releitura da própria geografia. 
Nas palavras de Douglas Santos, essa leitura não se encontra em um amontoado de 
descrições e informações, mas, em um posicionamento que se constrói na observação da 
paisagem, nos mapas que se transformam em textos, nos textos que se desdobram em 
fotos, construindo, aos poucos, um discurso geográfico. 

Vitória da Conquista: quero te conhecer, é a versão do mesmo trabalho, adaptado 
como livro paradidático, para crianças. Este livro aborda a geografia e a história da cidade 
e traz para os educadores do ensino Fundamental uma forma didática e agradável de 
trabalhar a história da cidade na sala de aula. Inicia, com linguagem adequada para o 
público ao qual se destina, discorrendo sobre os vários tipos de moradia existente na 
cidade, as ruas e os bairros, os seus princípios construtivos, mostrando como isto era feito 
antigamente e como hoje eles são/foram redimensionados. Aborda as mudanças na 
paisagem urbana, nos usos e costumes, por meio de envolvente na narrativa histórica. 

Na obra, a cidade é localizada a partir do ponto de origem, e a apresentação se 
irradia, levando em conta os pontos mais conhecidos da cidade, com mapas que orientam 
as crianças na identificação do local onde eles moram, do entorno, da vizinhança, do 
perímetro urbano e da zona rural. Depois, apresenta os primeiros habitantes da cidade, os 
índios, no seu habitat, a chegada dos conquistadores, seu acampamento ao longo do Rio 
Verruga, a instalação das primeiras famílias, a evolução do perímetro urbano, tudo isto 
com uma linguagem simples para a compreensão infantil, e possibilitando uma verdadeira 
viagem ao tempo. 

Eficaz do ponto de vista metodológico, teórico e de conteúdo, o livro de Ana Emília 
de Quadros Ferraz é uma ferramenta de ajuda para o professor trabalhar a geografia, a 
história e a memória local e regional. Isto se dá com a apresentação de conteúdos sobre a 
primeira praça da cidade, as modificações ocorridas, a construção das novas ruas, novas 
praças e o significado dos seus nomes, enfim sobre a geografia local e regional, de maneira 
adequada para a infância. 

Além dos aspectos ligados diretamente ao conhecimento, o livro contém várias 
sugestões de atividades para o professor trabalhar em sala de aula. É um livro criativo, bem 
humorado e dialoga com a criança, público-alvo que a autora busca alcançar através de 
uma viagem pelo tempo e pelo espaço. 

Com o livro Vitória da Conquista: quero te conhecer, os alunos podem conhecer a 
geografia, a história e a teia de relações culturais da cidade de Vitória da Conquista e a sua 
transformação ao longo do tempo, de forma didática e dinâmica. De maneira simples e 
prazerosa, é um convite para se interessar e conhecer a cidade, pela história e pela 
geografia. Vitória da Conquista agradece pelo presente recebido. 
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