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Resumo: O projeto de pesquisa ora apresentado, Acervo, Patrimônio e Memória:
Vitória da Conquista e região, como a própria denominação deixa entrever, tem
por objetivo identificar e mapear fontes documentais, de natureza diversificada,
que sirvam de base para o desenvolvimento de pesquisas e estudos
historiográficos, em diferentes dimensões espaciais e temporais, capazes de
preservar e resguardar aspectos relevantes da história local e regional. Constitui,
portanto, projeto de caráter singular, pois, diferentemente de outras ciências, a
ciência histórica impõe a existência de fontes documentais para
realização/formulação do conhecimento, fazendo com que o ato de identificação
de acervos documentais que elucidem o passado torne-se,
torne se, por si só, objeto de
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pesquisa e investigação históricas 1 . Nesse caso, a pesquisa a ser realizada tem por fim
último disponibilizar à comunidade científica e ao público em geral informações sobre
as reais possibilidades de estudo da história de Vitória da Conquista e região, bem como
dos prováveis temas e das vertentes a serem investigadas. O que exigirá da equipe
executora minucioso trabalho de inquirição histórica, através do levantamento,
inventariação e ordenamento de dados relativos à localização, natureza, características,
guarda e conservação de fontes documentais que favoreçam tais investigações. Esta
atividade preliminar de pesquisa torna-se
torna obrigatória para o avanço e desenvolvimento
do curso de História da UESB, mas não apenas, no que tange a ampliação do
conhecimento da históriaa do nosso município e, de certo modo, da região sudoeste da
Bahia. Este projeto, cujas perspectiva e extensão pressupõem a realização de atividades
integradas e sequenciais, pode ser tomado como parte introdutória de trabalho mais
consistente proposto por grupo de pesquisa cadastrado junto ao CNPq no ano de 2003,
com o objetivo de, mediante ações gradativas, como a que se intenta executar através
deste projeto, divulgar e tornar acessível acervo documental, identificado, organizado e
preservado, que se constitua
stitua verdadeiro instrumento de elaboração e reelaboração da
história do município e cidades circunvizinhas.
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