Editorial

Editorial

Encerramos o ano de 2020 com um total de 25 artigos publicados na Revista da
Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Neste ano de pandemia, houve
a contribuição de muitos autores para que fosse possível finalizar mais um volume da
revista.
No Volume 21, Número 2, de 2020, estão publicados 15 artigos inéditos, sendo
11 de Relatos de Pesquisa, três artigos sobre a criação da Sobama, e dois artigos sobre
Revisão da Literatura.
A composição do presente número agrega artigos de várias universidades do Brasil
oriundos dos estados de São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do
Sul, Sergipe, e um artigo proveniente da Itália, da Università degli studi di Roma Foro
Italico.
A primeira seção da revista está destinada a artigos trazem os relatos dos
presidentes da Sobama e que comemoram a criação da Associação Brasileira de
Atividade Motora Adaptada e ex-presidentes relatam suas experiências na composição
da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada, na criação da Revista da Sobama
e na criação da Revista profissional Adapta. Nessa seção, são apresentados três artigos de
ex-presidentes: Ruth Cidade, Eliane Mauerberg-deCastro e Marli Nabeiro.
Na Seção Relatos de pesquisa, os artigos tratam dos temas:
Adequação de cadeira de rodas, por meio da tecnologia assistiva, de um atleta de
bocha adaptada;
Prática inclusiva por meio do Football integrado;
Reportagens da Zero Hora, no ano de 2016, sobre os jogos paralímpicos no Rio
de Janeiro;
Perfil epidemiológico de pessoas com lesão medular atendidas na cidade de
Manaus;
Classificação da função motora grossa em alunos com paralisia cerebral;
Perfil da composição corporal de indivíduos sedentários com lesão da medula
espinhal através da bioimpedância elétrica;
O profissional de educação física e o estudante deficiente visual na escola;
Acessibilidade instrumental e arquitetônica em aulas de educação física;
A percepção de pais e terapeutas sobre natação de pessoas com transtorno do
espectro autista;
Rugby em cadeira de rodas no Brasil.
Rev. Assoc. Bras. Ativ. Mot. Adapt., Marília, v.21 n.2, 135-136, Jul/Dez., 2020.

135

Editorial

Na Seção Revisão da literatura, um dos artigos trata do tema Futebol de amputados
e traz uma contextualização da modalidade no Brasil. O outro artigo apresenta uma
revisão integrativa sobre o surf adaptado e o parasurf.
Como se pode constatar, os temas do Número 2, de 2020, são variados, atuais e
instigantes.
Desejamos a todos uma boa leitura!

Eduardo José Manzini
Maria Luiza Salzani Fiorini
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