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Resenha do Livro de: 
FERRAZ, Ana Emília de Quadros. Um presente especial: Vitória da Conquista quero 

te conhecer, v. 2. Vitória da Conquista: Edições Uesb, 2007.  pp. 96. 
 
Resenha por Ana Palmira Bittencourt Santos Casimiroi e Daniela Moura Rocha de 
Souzaii 

 
 

Um presente especial: Vitória da Conquista quero te conhecer 
 
 

 Um presente especial: Vitória da Conquista quero te conhecer é um livro 

paradidático escrito pela Professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, Ana Emília de Quadros Ferraz, Doutora em Geografia Urbana. O livro dá 

seguimento a uma primeira publicação, de 2001, para crianças, e é destinado ao público 

infanto-juvenil do ensino fundamental. Busca, de maneira bem humorada e didática, 

apresentar o espaço geográfico da cidade, com toda a sua história, contribuindo de forma 

bastante significativa para a preservação da memória local. 

 Conta a história de uma menina chamada Alice que ao completar seus 15 anos 

ganhou do seu professor de geografia, Luizão, um anel encantado, que mostrava para ela a 

história e importância dos principais pontos da cidade de Vitória da Conquista. Começando 

pelo ponto de origem do seu “descobrimento”, pelos “desbravadores” do “Sertão da 

Ressaca” e traça um panorama histórico da cidade, desde quando era um simples rancho, 

depois, arraial, passando a vila e, posteriormente, tornando-se cidade. Seus principais 

monumentos, principais produtos agrícolas e industrializados, como o café, milho de 

pipoca, sabão, detergente, roupas, flores comercializadas, etc. inclusive, inserindo as 

principais datas e fatos preponderantes para essa demarcação cronológica.  

 Uma das coisas mais interessantes da obra é a interação que a autora busca com o 

leitor infanto-juvenil, convidando-o a pensar e a viajar em suas narrativas, visando a 

despertar não somente o interesse pelo espaço urbano da cidade como, também, pela sua 

história. Esse segundo volume traz uma particularidade em relação ao primeiro, que 

precisa ser destacada: é estreita interação com outras ciências além da história, sociologia e 

antropologia. A autora dialoga com as áreas das ciências agrárias, biológicas, sociais 

aplicadas, trazendo um pouco de administração, economia e contabilidade, quando expõe 

os principais produtos comercializados pela cidade, que engloba indústrias e seu modo de 

funcionamento; a plantação de café e comercialização das flores, dentre outros, a 

biodiversidade da flora e fauna.  

 Enfim, ela tece um diálogo interessante, de modo bastante descontraído e simples, 

com uma didática própria para o público alvo que pretende alcançar, no caso, as crianças 

do ensino fundamental, chamando sempre a atenção para a importância de se conhecer a 

realidade em que se vive. 

 Apesar de ser destinado ao período básico de formação escolar, Um presente 

especial: Vitória da Conquista quero te conhecer, não é uma obra cujo conteúdo seja 

tratado ligeira ou superficialmente. Do ponto de vista teórico-metodológico, fica patente o 

embasamento no método dialético e na história cultural. Também, sua aceitação não ficou 

restrita aos jovens, mas, também, aos pais, professores e moradores da região.  



Revista HISTEDBR On-line                                                                                                 Resenha 

 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.32, p.359-360, dez.2008 - ISSN: 1676-2584 

 

360 

 Além do mais, é fruto de um trabalho árduo de pesquisa (de mestrado e doutorado), 

com informações advindas de fontes primárias e /ou oficiais, não obstante a linguagem 

simples. Fato que, certamente, contribui de maneira positiva para a incorporação de 

conteúdos da geografia e da história da cidade como material didático para a rede de 

educação fundamental regional.  
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