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Posfácio
A Bahia sempre esteve representada com destaque no
cenário nacional na produção cultural, com reconhecida presença de atores, cantores, compositores e grande diversidade
de espetáculos envolvendo o corpo em movimento, porém no
que diz respeito à produção de conhecimento em pesquisa
envolvendo Atividade Física e Saúde, ficávamos em tímida posição e a reboque de publicações de outras regiões do Brasil,
apesar de já apresentarmos uma massa crítica considerável de
pesquisadores sobre o assunto, inclusive com ótimo quantitativo de titulações Stricto Senso.
Demonstrando sensibilidade e maturidade científica, os
professores Helio Campos e Francisco Pitanga decidiram reverter tal situação, e com extrema competência, iniciam uma
coleta de produções textuais com autores baianos e colaboradores, sobre a atual temática da Atividade Física e Saúde.
Os autores na sua totalidade ficaram envaidecidos com o convite e o dignificaram com excelentes produções sobre o tema,
oriundos das suas recentes dissertações e teses em instituições
nacionais e internacionais. A maioria das pesquisas apresentadas nesse livro, além de pertencerem a autores baianos, foi
realizada no âmbito da população local, o que amplia o impacto científico, a relevância dos estudos e ainda aponta para
indicadores na área da saúde no nosso estado, que poderão
ser utilizados pelos poderes institucionalizados no sentido de
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nortear políticas públicas de lazer ativo, deslocamento ativo, combate ao
sedentarismo, e educar para saúde no ambiente escolar.
O livro trata extraordinariamente da temática da Atividade Física e
Saúde através de artigos bem diversificados e nos remete, pelo seu conteúdo, a desdobramento bastante amplo envolvendo outros setores importantes como o da segurança pública, urbanismo, atenção básica a saúde e
obvio educação física escolar.
Penso que essa obra não tem apenas utilidade para leitura e reflexão
dos seus achados científicos, mas, também é um potente instrumento de
consulta, para todas as áreas de conhecimento que lida com o corpo em
movimento e suas consequências para a saúde como a Educação Física,
Medicina e áreas afins, assim, reintero sobre a ótima pluralidade dos estudos apresentados que transita desde a satisfação com a imagem corporal,
circunferência de cintura como preditor de comorbidades, inatividade física na região metropolitana de Salvador até uma criteriosa investigação
sobre a produção de conhecimento na área da Atividade Física e Saúde no
Brasil.
Nesse contexto da utilidade, a coletânea se destaca por ser um veículo importantíssimo na formação dos futuros profissionais da Educação
Física, e aqui ressalto a singular contribuição aos alunos do Curso de Educação Física em EAD da UNEB/UAB, posto que, são estudantes lotados em
cidades do interior do Estado da Bahia as quais ainda apresentam carência
ao acesso a publicações especializadas. Portanto, esta notável obra, certamente não resolverá o problema da enorme ausência de títulos sobre o
tema, mas, é aquela gotinha de água que o beija-flor derrama no incêndio
florestal, ajudando e, sobretudo, motivando minimizar a problemática da
carência bibliográfica na área da Atividade Física e Saúde.
Também, tenho a certeza que essa obra será de grande valia para os
profissionais de Educação Física que têm o foco na promoção da saúde e
na qualidade de vida, pois apresenta conhecimentos específicos e bastante
atualizados, além do mais, fundamentados em pesquisas de relevância
científica, que por certo, ampliará a motivação para trabalhos práticos
mais consistentes, produção teórica e qualificação profissional na área da
Atividade Física e Saúde.
P Luiz Alberto de Almeida
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Por fim, fico feliz por ter os professores Helio e Pitanga como ídolos e
orientadores dos meus estudos, os autores como amigos e ver a publicação
baiana de uma obra de qualidade que remete a pesquisas sérias e de rigor
científico na área da Atividade Física e Saúde.
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