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Editorial
O papel da ciência na construção de uma nova sociedade com maiores Página | 680
oportunidades de garantia de conforto e bem-estar social apresenta-se em cada ator
pesquisador em vários níveis de produção espalhados pelo país e pelo mundo. Mesmo
com escassos recursos, nossos pesquisadores em cada espaço reinventa a forma de
extrair seu melhor, individual e coletivo para construir um mundo novo.
O número dois, do quinto volume desta revista em 2020, traz o tema: “A força
feminina na consolidação da História”. Neste sentido, a Diversitas Journal, em Alagoas,
Brasil, contribui para expansão do conhecimento cientifico, arte e cultura.
O eixo Ciências Agrárias está representado por um conjunto de sete estudos que
se relacionam nas interfaces das dinâmicas do mundo rural às especificidades de vegetais
que fazem jus a lida da mulher e do homem do campo proporcionando com estes estudos
novas perspectivas de superação e resistência dos mesmos frente a adversidades:
“Análise da oferta de oleorresina de copaíba (Copaifera spp.) no Brasil e do dinamismo do
valor da produção”; “Caracterização da conservação refrigerada do umbu (Spondias
Tuberosa Arruda Câmara) sob atmosfera modificada”; “Diversidade Populacional de
insetos na cultura de feijão caupi (Vigna unguiculata L., Fabaceae)”; “Dormência
tegumentar de sementes de baobá: escarificação química”; “Êxodo Rural: perspectivas
dos jovens sobre a vivencia em meio rural”; “Resistencia da Bemisia tabaci Genn.
(Hemiptera: Aleyrodidae) em duas variedades de tomateiro (Solanum licopersycum L.,
Lolanaceae)”; e “Utilização de diferentes tratamentos pré-germinativos para superação
de dormência em sementes de Adenanthera pavonina L.”.
O eixo Ciências Ambientais está representado por estudos que envolvem
pesquisas e práticas didático-pedagógicas que contribuem para uma melhor mediação da
relação sociedade-natureza: “Avaliação da eficiência reprodutiva de Crotalaria stipularia
(Desv.) em um fragmento de Floresta Atlântica, Pernambuco, Brasil”; “Construindo
sensibilização ambiental com alunos do ensino fundamental em zona de alta produção
agrícola”; “Reutilização de garrafas pets em horta vertical suspensa na Escola Estadual
Aurino Maciel”; “Sequência didática: uma abordagem sobre coleta seletiva em uma
escola da rede pública do sertão alagoano”; e “Utilização da etnozoologia e educação
ambiental para desvendar a concepção das crianças em relação aos anfíbios anuros”.
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O eixo Ciências Biológicas está representado pelo artigo: “Levantamento da
mesofauna do solo em área de preservação permanente da Vila Bananeiras,
Arapiraca/AL” que evidencia uma grande diversidade de organismos, constituído em
maior quantidade por ácaros, paurópodos e colêmbolos.
No eixo Ciências da Saúde consiste em nove estudos, a seguir relacionados: “A Página | 681
incidência da tuberculose no município de Santana do Ipanema no decorrer do ano de
2016 e 2017”; “Análise da cobertura vacinal contra Influenza (H1N1) e da
morbimortalidade por gripe e suas complicações na população senil de Alagoas”;
“Análise do caramujo Biomphalaria glabrata (Say, 1818) e identificação de áreas
infectadas na lagoa do Retiro, Junqueiro/AL”; “Ações de enfermagem frente à prevenção
de infecções relacionadas à assistência à saúde em idosos”; “Compreensão sobre o
bullying em escolas de educação básica de Arapiraca/AL: semelhanças e dissonâncias”;
“Frequência de Doenças Infecciosas em Gestantes de Aparecida de Goiânia, Goiás,
Brasil”; “Participação popular na gestão do SUS: construção de um projeto de
intervenção para fortalecimento do controle social”; “Processo de Enfermagem no
contexto assistencial da Atelectasia por Enfisema Pulmonar: relato de caso”; e “Saúde na
Escola: a abordagem de educadores sobre as ectoparasitoses em duas escolas públicas do
município de Murici, Alagoas”.
No eixo Ciências Humanas e Sociais Aplicadas contamos com nove estudos, a
seguir relacionados: “A expansão urbana e a vulnerabilidade social em União dos
Palmares/AL”; “A ressocialização através da educação: análise do atendimento
educacional aos apenados das unidades prisionais de Alagoas”; “Análise da nova
ruralidade nas sociedades modernas na perspectiva do desenvolvimento local”; “Deu
bicho-de-pé no desenvolvimento”; “Diagnóstico de impacto ambiental referente ao
depósito de resíduos sólidos urbanos (RSUS) no contato entre o bairro Cidade de Deus e
o Loteamento Alameda das Flores, em Viçosa/AL”; “Feira livre de Rio Largo/AL,
Brasil: origem, tradição e rupturas”; “Salubridade ambiental do bairro Poeira, Marechal
Deodoro/AL, Brasil”; “Territoire: Cultural Survival et matériaux d'un peuple - L'art
Xávega à Praia da Vagueira-Vagos/Aveiro-Portugal”; e “Um relato de resistência no
Sertão Alagoano: a (re)organização espacial da Etnia koiupanká na Aldeia Roçado em
Inhapi/ AL”.
O eixo Educação e Ensino que conta com dez artigos a seguir relacionados: “A
educação ambiental no ensino de Geografia nas escolas urbanas do município de
Japaratinga-AL”; “A inserção das TICs como ferramenta facilitadora do processo de
ensino-aprendizagem: contribuição da língua inglesa”; “A lei 11.645/2008 e a formação
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docente intercultural para historiadores”; “A matemática na educação infantil: um olhar
educacional sob a ótica da criatividade”; “As práticas docentes e a necessidade da
renovação dos recursos pedagógicos nas aulas de Geografia”; “Cromatografia em papel
como atividade prática interdisciplinar para o 1º ano do Ensino Médio”; “O ensino de
Geografia e as estratégias de combate à desertificação e a degradação da terra no Página | 682
semiárido alagoano”; “O perfil dos professores de Sociologia da 6ª Gerencia Regional de
Ensino”; “O uso de vídeos ilustrativos no processo de assimilação e fixação dos
conteúdos, nas aulas de ciências nas séries iniciais”; “Panorama das bibliotecas
escolares/salas de leitura nas escolas da 1ª Gere da capital alagoana”; e “Seleção e uso
dos livros didáticos de ciências por professores do ensino fundamental do município
Caridade do Piauí, Brasil”.
O eixo Zootecnia e recursos pesqueiros conta com dois estudos a seguir
relacionados: Análise descritiva do custo de implantação de palma forrageira em plantio
de sequeiro no Semiárido alagoano: Um estudo de caso”; e “Relatos de casos de
intoxicações por Prosopis juliflora (Sw.) DC. (Fabaceae) em ruminantes no semiárido
paraibano”.
Este número dois do quinto volume traz o Dossiê temático da Diversitas Journal
cujo o tema é “História oral e territorialidades sertanejas” que conta com a participação
das produções acadêmico-científicas de docentes e discentes do curso de Pós-Graduação:
Mestrado Profissional em Ensino de História em Rede Nacional (PROFHISTÓRIA) da
Universidade Federal de Sergipe, coordenado pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). O referido dossiê foi organizado pelos professores doutores Joaquim
Tavares da Conceição e Paulo Heimar Souto, é composto por nove artigos resultados de
esforços investigativos de trabalhos finais da disciplina “Tópico Especial em Ensino de
História”, ministrada no segundo semestre de 2019. O Dossiê conta com os seguintes
artigos: “Apresentação de dossiê: História oral e territorialidades sertanejas”; “”A
Educação é a porta para tudo”: O valor da educação para o assentamento Florestan
Fernandes”; “A História Oral como ferramenta para o estudo de vida, o caso Maria de
Lourdes”; “A mulher sertaneja e o alto sertão sergipano: o uso da história oral no ensino
de história”; “Desafios de uma jovem ribeirinha - um rio onde se nasce, cresce e se vive:
nasci aqui, cresci aqui, minha vida foi toda aqui”; “Narrativas de mulheres que constroem
suas histórias no sertão sergipano”; “Para além do simples trabalho no campo: a história
de vida de um jovem assentado do Florestan Fernandes”; “Trabalhando com história
oral – a narrativa de um jovem talentoso em meio a caatinga nordestina”; “Trabalho e
economia solidária na formação identitária do Assentamento Florestan Fernandes: um
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olhar a partir da história oral”; e “Um assentamento na Caatinga: lugar, representações e
identidades”.
As práticas e vivências expostas ao longo deste segundo número de 2020
consistem em reflexões pertinentes e práticas de pesquisa, ensino e extensão existentes
em variados recortes territoriais do Brasil.
Os estudos apresentados nesta edição socializados têm como intuito reafirmar o
compromisso com o ensino e a aprendizagem, portanto, boa leitura.

Prof. Dr. José Crisólogo de Sales Silva
Diversitas Journal, Santana do Ipanema/AL, 21 de abril de 2020.
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