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 A corrida de rua é uma opção de modalidade esportiva para a população devido à facilidade de sua 

prática, dos benefícios à saúde e o seu baixo custo. O objetivo deste trabalho é analisar os dados 

pessoais e os de treinamento das pessoas que participam dos eventos de corrida de rua. Esse estudo é 

uma pesquisa bibliográfica e de campo de natureza qualitativa e quantitativa, na qual, foi aplicado um 

questionário em uma amostra de 71 pessoas que revelou maior predomínio do sexo masculino 22,5% 

entre a idade de 45 a 59 anos, O peso da maioria era de 61 a 75 Kg 45%. Eram 79% moradores da 

cidade de São José do Rio Preto. 93% começaram a praticar a corrida de rua por vontade própria, 

enquanto, 7% foram por prescrição médica. 77% eram acompanhados por um educador físico. São três 

dias de treinamento na semana 25% da maioria, sendo uma somatória de quilometragem semanal de 40 

km 55%. Preferem provas 10 Km 38%. Portanto, a corrida de permite socialização, qualidade de vida, 

momento de prazer e de superação dos participantes. 
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PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

No decorrer da história, a corrida era uma forma de locomoção necessária, na qual, tornava as 

pessoas atleticamente ativas, sendo que, hoje, com a evolução da tecnologia, tornou se menos exigente do 

aspecto físico do ser humano que possui recursos que atende suas necessidades diárias como o meio de 

transporte, internet, até mesmo a televisão que já obedece á comandos de forma verbal do seu proprietário 

que fica sentado só observando. A prática de pelo menos uma atividade física cotidiana e orientada é de 

grande validade ao individuo devido aos benefícios que segundo COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA 

ESPORTIVA – ACSM (2014) todos os adultos saudáveis entre 18 a 65 anos de idade devem participar de 

uma atividade física aeróbica de intensidade moderada por um mínimo de 30 minutos em pelo menos 5 dias 

na semana ou realizar a prática de atividade de intensidade vigorosa por um mínimo de 20 minutos pelo 

menos em 3 dias na semana. 

 Programas esportivos são criados por diversas instituições e até mesmo pelos governos estaduais 

no intuito de promover a saúde e a conscientização da importância de se estar em movimento, pois 

segundo Ishida et al (2013) aponta que para reduzir o alto índice de sedentarismo no Brasil e garantir 

qualidade de vida,existem diversos programas de incentivo a atividade física como: “Agita São Paulo”, “Dia 

do Desafio”, “Pratique Saúde“ e “Movimento Saúde”, que são desenvolvidos em colégios públicos ou 

particulares, parques, praças, clubes e etc. 

 Entre as modalidades esportivas, a corrida de rua, torna-se hoje, uma opção de esporte mais 

popular por se tratar de uma atividade de baixo custo, facilidade da prática, benefícios à saúde e acessível a 

todos os gêneros e idade; como se pensam, que é só calçar um par de tênis, vestir uma roupa adequada  e 

ter disposição para começar o exercício de maneira saudável Hino (2009). 

 A corrida de rua é definida pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) como 

aquelas disputadas em circuitos de rua, avenidas e estradas com distâncias oficiais variando entre 5 e 100 

Km (BASTOS, 2009 p. 77 apud SALGADO e CHACON-MIKHAIL, 2006). 

 O fenômeno da corrida de rua esta consolidado nos dados apresentados no site da RUNNER’S 

WORLD (2010) que revela na primeira metade da década passada, foi marcada por um elevado número de 

novas corridas de rua no Estado de São Paulo, sendo que, em 2001, apenas 11 provas eram oficialmente 

reconhecidas pela Federação Paulista de Atletismo – FPA, houve um salto para 168 provas em 2005 e foi 

subindo até atingir 287 provas oficiais em 2010 oficiais, dentre estas, 117 aconteceram na Capital e 170 no 

Interior do Estado. As provas em São Paulo cresceram 23% em relação ao ano anterior de 94 para 117 e no 

Interior a evolução foi de 16,5% de 146 para 170. 

           Com o aumento da quantidade de adeptos a modalidade e pela procura dos eventos de corrida de 

rua, cresce também o número de grupos de corridas chamadas assessorias esportivas, que possui 

professores formados em Educação Física que treinam e orientam os seus alunos de forma adequada 

utilizando os princípios de treinamento desportivo e conhecimentos nas áreas de fisiologia, anatomia dentre 

outras ciências. Estas orientações são de extrema importância aos praticantes de qualquer modalidade, 



pois, a execução incorreta ou inadequada de qualquer atividade física acarreta prejuízos como lesões, 

torções, desgastes osteomusculares, dor, excesso de atividade e transtornos mentais. 

 O que irá diferenciar o rendimento nas corridas de rua é a preparação física de cada indivíduo que 

segundo Dantas (2014) diz que a preparação física é o método e processo de treino utilizado de modo 

sequencial, em obediência aos princípios da periodização, levando o atleta ao ápice da sua forma física. 

 Portanto, o objetivo deste trabalho é justamente analisar as pessoas que participam dos eventos de 

corrida de rua na cidade de São José do Rio Preto, considerando os atletas de elite e os chamados de 

corredores amadores para investigar os dados pessoais como idade, prevalência do sexo, peso e renda 

familiar; e o tipo de treinamento como histórico de corrida, quantidade de sessão de treinamento na 

semana, somatória da quilometragem semanal. 

 O interesse em desenvolver este trabalho surge pela carência de dados voltados a esta área e pela 

vontade de ter o conhecimento do perfil demográfico e de treinamentos dos corredores de rua que 

participam dos eventos de corrida na cidade citada, pois permitirá ter uma base de como se encontra estes 

participantes de corrida de rua para comparações e estudos futuros  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

         Esse estudo é de âmbito social, realizado através de uma pesquisa bibliográfica e de campo 

de natureza qualitativa e quantitativa. A pesquisa bibliográfica parte de uma analise interpretativa e crítica 

de conteúdos obtidos através do acervo da UNILAGO e sites acadêmicos. 

 Pesquisa de campo buscou analisar as informações do contexto social dos participantes e a 

formas de treinamento. Foi utilizado um programa de estatística chamado de SPSS 16.0 para tabular os 

dados. O questionário utilizado foi aplicado de forma aleatória aos participantes dos eventos de corrida, 

sendo em atletas de elite e amadores, dentro de uma faixa etária de 17 a 70 anos de ambos os sexos, no 

período de dois meses no ano de 2014. Esta ampla faixa etária é reflexo da praticidade da modalidade que 

permite a participação de qualquer individuo saudável independente de sua idade, e a escolha pelo período 

se deve pelo fato de utilizar os eventos de corridas de rua sediadas na cidade de São José do Rio Preto, 

interior de São Paulo, na qual, é aberta para o público em geral tanto da cidade de São José do Rio Preto 

como para outras pessoas que residem em outras cidades.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

A busca pelo lazer é uma forma de procurar alívio da repressão social, e  esta busca acontece no 

tempo livre, neste caso o lazer é definido como o processo amplo de criação de laços sociais, diferente por 

exemplo do mundo das obrigações formais como escola, trabalho, família e religião onde ocorre a 

repressão. No lazer as formas de relação não são sistematizadas ou definidas como no trabalho. Existe no 

lazer uma articulação dos laços sociais que pode ser definidas como gostar, desgostar, amar ou odiar. 



O lazer é marcado por escolhas pessoais, vivenciando atividades que agrada e atenda as 

necessidades de seus praticantes. 

Marcellino (1987) denuncia as abordagens funcionalistas do lazer presentes nas sociedades 

capitalistas, afirmando serem elas conservadoras, pois visam a manutenção da ordem social. Em 

contraposição ao trabalho, o lazer quase sempre é visto como uma válvula de escape, uma vez que 

possibilita ao trabalhador suportar a disciplina e a regra, compensar a insatisfação e alienação provocada 

pela mecanização das ações profissionais, recuperar as forças físicas, aliviar o estresse, sempre em busca 

da paz e da harmonia social. Sua perspectiva revolucionária é acentuada diante das características de 

participação, criticidade, criatividade, autonomia, capazes de provocar mudanças na ordem social , na 

coletividade e também na dimensão individual. O lazer é instrumento de transformação da sociedade, 

promotor do ser humano em si mesmo, é saúde e qualidade de vida. 

Segundo Marcellino (1995), atualmente vivência situações de lazer, reivindicando novas formas de 

relacionamento social, mais espontâneos, afirmação da individualidade, procurando atender as pessoas no 

seu todo. Contudo é nítido as mudanças em relações afetivas e nas considerações sobre o próprio corpo, 

almejando o contado com o belo, e sobretudo buscando prazer.   

Vemos ainda, em Marcellino (2002), que o lazer é muito subjetivo, pois aquilo que pode ser atraente 

e prazeroso para determinada pessoa, pode significar tédio e desconforto para outra.  

Para alguns, algumas atividades pode ser consideradas como lazer para outros não, por exemplo, 

como ir a uma pescaria ou jogar futebol. Porém, para um pescador que precisa realizara a atividade como 

instrumento de trabalho para sobrevivência e também para um jogador profissional que tem a bola como 

ferramenta de trabalho não pode ser considerado lazer.  

São diversas atividades nas quais as pessoas podem vivenciar como momentos de lazer, pois 

abrange as necessidades individuais proporcionando descanso, diversão e desenvolvimento. 

Portanto Dumazedier (1973) descreve sobre três funções solidárias do lazer, onde o descanso é a 

liberação da fadiga, o divertimento é uma complementação que possibilita o equilíbrio psicológico, pois 

assim compensa todo o esforço realizado durante o trabalho, e por fim o desenvolvimento que possibilita a 

participação social e o relacionamento com os amigos de uma forma desinteressada, sem obrigações, 

estimulando e favorecendo a sensibilidade.  

O lazer pode proporcionar prazer, liberdade, sensação de bem estar entre outros benefícios, mas 

dependendo de como o individuo encara a realidade atual ou mesmo o tipo de lazer que exerce, implicará 

em vivenciar os benefícios ou não. 

 

3.1 Categoria dados pessoais. 

 Foi analisado 71 questionário tendo uma prevalência de 79% do sexo masculino e 21% do sexo 

feminino dos participantes. Com relação à idade, na faixa etária de 25 a 34 anos e 35 a 44 anos revela uma 

maior quantidade de corredores totalizando as duas faixas etária junta 56%. 

 O peso da maioria dos corredores de rua corresponde a 45,% entre 61 a 75 Kg. A renda familiar 

revela que a maioria 53% se encontra na situação de ganho mensal de R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00. Dos 

participantes da pesquisa 79% são habitantes da cidade de São José do Rio Preto enquanto os demais 

21% moram na região em outras cidades. 



 

Quadro 1. Dados demográficos dos corredores 

 

  O gráfico abaixo foi produzido através do cruzamento entre as variáveis sexo e idade e descreve 

que a maior parte dos participantes da pesquisa é do sexo masculino 79% sendo que a maioria 42% 

encontra-se com idade entre 25 a 44 anos, na faixa etária de 45 a 59 anos temos 23% e em menor 

quantidade sem os participantes que tem menos que 24 anos 11% e mais que 60 anos 3%. Já no sexo 

feminino que corresponde um total de participantes de 21%, na faixa etária entre 25 a 34 anos corresponde 

a 7%, entra 35 a 59 anos corresponde a 8%, menor que 24 anos apenas 2% e acima de 60 anos 4%. 

 

Gráfico 1.  Relação entre sexo e idade dos praticantes de corrida. 

 



 As pessoas começaram a praticar corrida de rua por vontade própria, sendo 73,20% do sexo 

masculino e 19,70% do sexo feminino; e por prescrição médicas sendo 7% do sexo masculino e 1,40% do 

sexo feminino. 

Gráfico 2.  Porque começou a praticar corrida de rua. 

 

 

3.2  Categoria dados de treinamento. 

 Podemos observar a porcentagem de corredores que tem acompanhamento de um profissional de 

Educação Física 77% e apenas 23% dos praticantes correm sem orientação profissional, ficando claro que 

a maioria dos indivíduos prefere correr com o acompanhamento de um educador físico. 

Gráfico 3.  Prescrição de treinamento por um treinador (Educador Físico). 

 

 Logo a baixo apresentamos os dados em relação à frequência semanal de treinamento do 

praticante de corrida de rua, de acordo com os dados obtidos ficou claro que 3% das pessoas treinam 

somente 1 vez na semana, 8% treinam 2 vezes por semana, 25% treinam 3 vezes por semana, 18% 

treinam 4 vezes por semana, 14%  treinam 5 vezes por semana, 13% treinam 6 vezes por semana, 13% 



treinam 7 vezes por semana e 6% dos corredores treinam em 2, a maioria dos corredores  treinam 3 vezes 

na semana que são aqueles que visão uma melhor qualidade de vida; já os que treina 6 a 7 vezes na 

semana são aqueles indivíduos que buscam o melhor desempenho e resultado nas corridas e os que 

treinam dois períodos são aqueles considerados atletas que dedica sua vida exclusiva ao atletismo e até 

mesmo encaram como o seu trabalho e os resultados da corridas são a sua fonte de renda. 

Gráfico 4.  Frequência de treinamento semanal. 

 

  São revelados os dados que diz respeito à quilometragem total percorrida pelos atletas em uma 

semana de treinamento, o maior número de pessoas 55% do total, percorrem uma distancia que é menor ou 

igual a 40 quilômetros semanais; 20% dos praticantes percorrem de 41 a 70 quilômetros por semana; já 

16% dos participantes conseguem chegar a distancia de 71 até 100 quilômetros em uma semana; 8% dos 

indivíduos entrevistados percorrem uma distancia maior que 100 km e somente 1%  não soube informar a 

somatória da quilometragem semanal devido o desconhecimento da sua importância. Dependerá do 

momento da periodização do indivíduo para percorrer uma maior ou uma menor quantidade de 

quilometragem semanal. 

Gráfico 5. Quilometragem total percorrida em uma semana de treinamento. 

 



 Os resultados nos mostram quais os tipos de provas percorridas com maior frequência pelos 

corredores analisados e afirma que: 23,90% dos participantes preferem as provas de 5 km, 21,10%  

preferem ás de 8km, 38% correm ás de 10km, 9,90%  são adeptos ás provas de 15 km, 5,60% ás de 21 km 

e somente 1,40% é praticante das corridas de 42km ou maratonas, dos corredores analisados a maioria 

prefere competir nas provas de 10 quilômetros.  

 

Gráfico 6. Tipo de prova percorrida com maior frequência pelos praticantes de corrida de rua. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho permitiu analisar as pessoas que participam dos eventos de corrida de rua na cidade 

de São José do Rio Preto, na qual, revelou que a maioria dos participantes é do sexo masculino, na faixa 

etária dos 25 a 44 anos, uma renda familiar entre R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00, que começaram a praticar a 

corrida por vontade própria e com acompanhamento de um treinador; a maioria percorrem em média 40 

quilômetros na semana com uma frequência média de três sessões de treinamento na semana, as provas 

mais frequentadas são as de 10 quilômetros.  

 A frequência de realização dos eventos de corrida de rua tem aumentado graças à evolução do 

esporte e pela procura das pessoas, por motivos psicológicos, sociais e fisiológicos. A mídia também ajuda 

na questão de motivação dos participantes, por meio dos programas de televisão, jornais e revistas 

especializadas que são voltados á saúde e prática de atividade física. A corrida de rua é um campo de 

enorme atuação do Educador Físico, pois, como revelou a pesquisa, a maioria dos praticantes busca o 

acompanhamento de um treinador para potencializar seu desempenho como qualidade de vida e redução 

do tempo por quilometro rodado. 

 A corrida de rua esta tendo uma evolução muito rápida, na qual, torna-se um tema relevante que 

permite ainda ser explorado através de estudos e análises, sendo assim, concluímos que este estudo é uma 

pequena parte de um grande todo, e que serão necessários outros trabalhos científicos para desvendar 

mais informações para os interessados. 
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