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EDITORIAL 46

Parabéns ao Corpo Editorial da Revista DeporVida, assim como a Conscientiza
Edições e à Universidade do Holguín por sua aceitação na Rede Latino-americana de
Revistas Acadêmicas em Ciências Sociais e Humanidades, LatinREV (FLACSO. Sede
Acadêmica Argentina). Sua adesão ao LatinREV estimula a continuar o trabalho com
veemência e entusiasmo, e a fazê-lo cada vez melhor e com maior qualidade na
publicação de seus artigos científicos, elaborados de acordo com as normas
internacionais estabelecidas e os princípios de rigorosidade e originalidade necessários,
a ética do escritor e as boas práticas.
Esta edição 46 oferece a seus leitores diversidade de temas que serão de seu interesse,
tais como o referido às vantagens que facilita uma equipe mecatrônico como ferramenta
eficaz, não só na reabilitação de doentes, mas também na educação e instrução de
estudantes, terapeutas e pacientes; do mesmo modo, a necessidade da integração do
porteiro de futebol às práticas coletivas e ao vínculo com as restantes acione defensivas
e o treinamento psicológico; também, a elaboração de um programa para a formação
técnica no NE-waza dos judocas escolar; e a conveniência de elevar os conhecimentos
dos professores de Cultura Física e as grávidas sobre os riscos gestacionales, a
importância da prevenção para lhes manter uma qualidade de vida ótima e a
necessidade de desenvolver com elas uma classe facilitadora, integradora e eficaz, pára
desta maneira contribuir ao cumprimento da meta 5 dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio.
De modo similar, outros interessantes trabalhos, assim, o controle do desempenho
técnico das lançadoras no beisebol feminino, com vistas a precisar enganos e propor
sugestões de correção no processo de treinamento; além disso, a elaboração de um livro
de texto complementar para a formação profissional da estudantada da licenciatura e
os cursos de 4.o Nível (postgrado) em taekwondo; igualmente, a realização de uma
estratégia de atividades físico-recreativas a adolescentes com atraso mental leve para
favorecer sua inclusão em atividades comunitárias; e a proposta da aplicação do
sistema de ações didáticas que permitiu uma melhora na execução da técnica dos
deslocamentos de kumite no karate-dou da categoria 9-10 anos, e o aumento do
aproveitamento de suas potencialidades dentro do combate em sua combinação com
outras técnicas.
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Finalmente, a reflexão dos orçamentos teóricos e metodológicos que sustentam o
treinamento da resistência nos jogadores de futebol da categoria sub14; de modo
similar, a reflexão sobre a diversidade dos seres humanos, que implica diversidade para
sua educação e não para a exclusão, e que é ali onde pode encontrar-se maior respaldo
da classe de Educação Física para aumentar assim a preparação dos professores que
sistematicamente interatuam no desenvolvimento psicosocial destes sujeitos; por
último, a elaboração de uma estratégia de idioma inglês que reforça e aperfeiçoa o
sistema de habilidades como uma ferramenta para alcançar a integralidade em
estudantes de Cultura Física, e o desenvolvimento da resistência nos árbitros
profissionais de futebol.
Desejamos que esta nova entrega da revista seja de interesse e agrado para vocês,
nossos lectores/as. Agradecemos sempre suas opiniões e que nos enviem isso através
de nossos correios deporvida@uho.edu.cu, revistadeporvida@gmail.com. Esperamolas.

Muito obrigado
Elizabeth Aguilera Díaz, editora
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