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RESUMO

Este  trabalho teve  por  objetivo  investigar  as  tribos  urbanas  que  ocupam os  espaços  e  os

equipamentos,  na orla  de Vitória,  para as  mais  variadas  práticas  corporais,  sejam elas  no

calçadão (skate,  slackline,  patins,  corrida,  bicicleta  etc.),  na areia  (futebol  de areia,  vôlei,

frescobol etc.) ou no mar (kitsurf, surf, windsurf, vela etc.). Privilegiamos, no texto, uma tribo

da orla de Vitória, representada pelos indivíduos que frequentam os grupos de corrida. Em

termos teóricos, foi a literatura de caráter mais sociológico e/ou antropológico, mencionada

no subprojeto de iniciação científica,  que ofereceu arcabouço conceitual para as reflexões

empreendidas.  A coleta  de  dados  foi  realizada  por  meio  de  um  questionário  e  de  uma

entrevista com alguns corredores.

Palavras chave: Práticas corporais. Lazer. Praia. Corrida.



ABSTRACT

This study aimed to investigate the urban tribes occupying the space and equipment, on the

edge of Vitória for a variety of body practices, whether on the boardwalk (skate, slackline,

rollerblading, running, cycling etc.), sand (beach soccer, volleyball, racquetball etc.) or sea

(kitsurf, surf , windsurfing, sailing etc.). We favor, in the text, a tribe of Victoria waterfront,

represented  by  individuals  who  attend  the  race  groups.  Theoretically,  it  was  the  most

sociological literature and / or anthropological mentioned in subproject scientific research,

which  offered  conceptual  framework  for  the  reflections  undertaken.  Data  collection  was

conducted through a questionnaire and an interview with some runners.

Keywords: Body practices. Leisure. Beach. Race.
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1. Introdução

Neste  trabalho  de  conclusão  de  curso,  voltamos nossa  atenção  aos  indivíduos  que

frequentam  os  grupos  de  corrida  na  praia  de  Camburi,  juntamente  com  os  que

frequentam também o parque Pedra da Cebola. Essa tribo tem seus próprios sinais de

reconhecimento,  uma  forma  de  educar  o  corpo  tanto  no  tocante  às  vestimentas,

acessórios e linguagem, quanto aos estilos, uso de gírias, expressões e comportamentos.

Suas características expõem culturas diversas, formas de organização que geram nas

pessoas uma identidade com o grupo, com o local que frequenta e um sentimento de

pertença a ambos, ou seja, com este estudo fizemos uma caracterização dos indivíduos

que frequentam grupos de corrida localizados na orla de Camburi,  em vitória – ES,

julgando a necessidade de estudos nesta área que a cada ano cresce mais, trazendo mais

fãs e admiradores para a corrida de rua no tocante a prática corporal.

Nos últimos 5 anos, os grupos de corrida de rua1 têm proliferado no calçadão da praia de

Camburi.  Normalmente  são  coordenados  por  um professor  de  Educação  Física  que

elabora programas de exercitação corporal com vistas a atender aos diversos objetivos

(lazer,  saúde,  estética)  dos  seus  alunos  (clientes).  Esses  profissionais  prestam  um

serviço semelhante àqueles que tradicionalmente são oferecidos pelo  personal trainer

nas academias, mas o treino é voltado às práticas de corrida e realizado em grandes

áreas abertas, como o calçadão, a areia da praia e até mesmo em parques. 

A literatura com a qual vamos dialogar registra estudos tanto com atletas corredores

(GONÇALVES, 2007; GONÇALVES; TURELLI; VAZ, 2012), como investigações em

grupos de não atletas (CARTAXO, 2012a, 2012b; LIMA, 2007; SCALCO, 2010), que

será o provável perfil encontrado nas equipes de corrida pesquisadas.

Nosso foco com as investigações nos grupos de corrida foram: as motivações que levam

os frequentadores2 à prática da corrida; as razões de se escolher um grupo de corrida na

1 Segundo os critérios da  International Association of Athletics Federations  (2009), corridas de rua são
aquelas disputadas em circuitos de rua, avenidas e estradas com distancias oficiais variando de 5 a
100km.
2 São considerados  corredores  aqueles  indivíduos  que praticam a  atividade no mínimo 3  vezes  por
semana com duração não inferior a 30 minutos.
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praia;  a  rotina  de  treino  e  a  convivência  no  grupo;  as  representações  que  alunos  e

professores têm sobre corpo, saúde, lazer etc.

Foram selecionados para esta análise 5 grupos de corrida; contudo, nem todos treinavam

em Camburi, mas, para enriquecimento da pesquisa buscamos expandir os horizontes

atrás de novos grupos que estivessem dispostos a participar dessa empreitada.
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2. Metodologia

No tocante aos aspectos metodológicos, este estudo parte da perspectiva descritiva de

pesquisa,  em  uma  abordagem  qualitativa.  Tem  por  característica  a  descrição

interpretativa dos sujeitos e das situações envolvidas com o máximo de abrangência e

detalhamento  sobre  os  fatos  e  fenômenos  investigados.  Seu  foco essencial  está  em

conhecer os traços característicos do objeto, as pessoas envolvidas, o espaço, os valores,

os problemas etc. (TRIVIÑOS, 1987).

Esta pesquisa se caracteriza por ser uma pesquisa de campo.  A coleta  de dados, foi

realizada por meio de observação participante do espaço da orla de Vitória bem como

pela  aplicação  de  um  questionário,  composto  por  perguntas  fechadas,  com  vistas,

principalmente, a identificar o perfil e o comportamento dos membros da tribo escolhida

para estudo (nível  socioeconômico,  idade,  local  de moradia,  tempo de prática  etc.).

Além  dos  27  questionários,  realizou-se  entrevistas  com  5  alunos  praticantes  e  5

professores. 

Foi  distribuído  um  questionário  único  contendo  perguntas  de  cunho  pessoal,

socioeconômica  e  questionamentos:  “porque  e  como  chegaram  a  esta  prática.”

Estipulamos um limite teto para 50 questionários, onde destes sairiam mais tarde um

aluno para ser entrevistado de cada Grupo, ou seja,  5 alunos e também o professor

responsável pelo grupo, totalizando 5 professores.
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3. Apresentação de Resultados

Dos 5 grupos de corrida que fizeram parte desta pesquisa, 3 são da orla de Camburi

(Maximize, Fit Run e O2 fit) e 2 treinam utilizando as dependências do Parque Pedra da

Cebola (Family Runners e Limiar Assessoria), localizado no bairro de Mata da Praia,

também em Vitória.

Nos 3 grupos de Camburi é visível que a grande maioria se enquadra no grupo de não

atletas,  ou seja, não está totalmente preocupada com tempos de corridas e objetivos

mais avançados; estão preocupados com sua saúde e bem estar físico e mental e, para

isso, nada melhor do que fazer uma prática esportiva que lhe dê prazer; conforme o

vocabulário dessa tribo, a corrida possibilita a você liberar a endorfina (o conhecido

hormônio do prazer), chamada por eles carinhosamente de “endo”.

Os 2 grupos presentes no Parque da Pedra da cebola são menores; diferentemente dos de

Camburi, onde o treino é individual, aqui eles treinam juntos, cada um seguindo o seu

treino, mas o treino acontece em uma hora marcada e todos “saem” juntos. Podemos

notar também que a concentração de atletas corredores nestes grupos é maior, sendo

este  o  foco  do trabalho  deles.  Em Camburi,  além dos  professores  para  orientar,  as

equipes  possuem também estagiários  para  ajudar  nos  treinos,  fazer  alongamentos  e

conferir as planilhas. As equipes têm barracas onde os alunos podem guardar pertences,

se hidratar e até mesmo pedir  aos estagiários  ou professores alongamento,  tanto em

conjunto quanto individual (nesse caso, o professor alonga o aluno).

A falta de barraca nos grupos do Parque é visível, mas nem chega a ser problema, pois,

quando eles treinam pela manhã,  as árvores ajudam na proteção do sol;  por ser um

parque, os grupos já dispõem de certa estrutura, utilizando as próprias dependências do

parque, como os bancos e umas estruturam que lembram mesas feitas de cimento para

guardar a hidratação tanto individual quanto a coletiva levada pelo professor. Por serem

formados com vários atletas, eles se alongam livremente na área do campo onde eles

fazem os treinamentos; caso surja alguma dúvida ou algo que eles podem estar forçando

demais, o professor intervém e explica a melhor maneira para se alcançar o êxito no que

o aluno está fazendo. 
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Logo  abaixo,  seguem  gráficos  que  elucidam  melhor  os  dados  obtidos  com  o

questionário. Iniciemos pelo sexo e pela idade dos participantes.

Figura 1 – Sexo dos participantes do questionário

Figura 2 – Idade dos participantes do questionário.

De acordo com a  (Figura  1),  63% dos participantes  são  do sexo masculino,

enquanto 37% representam o feminino.  Enquanto a média de idade (Figura 2, acima),

varia de jovem adulto até pessoas já na dita 3ª idade.
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Figura 3 - Estado Civil dos participantes

Na figura 3, identificamos que 44% dos participantes são casados, 37% solteiros,

enquanto  os  outros  19%  representam  os  divorciados  e/ou  separados  judicialmente,

“juntados” e “desquitados”.

3.1 Perfil Socioeconômico

No próximo bloco de perguntas focamos na questão socioeconômica, onde os

gráficos nos mostram os resultados para os seguintes questionamentos: Qual é a sua

Renda  Mensal  em Salários  Mínimos?  Qual  é  o  seu  grau  de  formação?  Abaixo  os

gráficos mostram como se configurou esses questionamentos.

Figura 4- Renda Mensal de cada participante
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Na Figura 4, pode-se notar que grande parte dos participantes se encaixa no perfil de 10

a 30 salários mínimos; essa é uma situação também identificada por Cartaxo (2012a) em

seu estudo com corredores de Porto Alegre, ao enfatizar a experiência de consumo entre

os corredores.

Figura 5- Nível de escolaridade

Na figura 5,  percebemos  que 15 pessoas  declararam ter  ensino superior  completo  e

outros  7  assinalaram  que  possuem  o  ensino  médio  completo,  2  têm  o  ensino

fundamental, 1  possui ensino de  nível  técnicoo  e  1 encontra-se  cursando  o  nível

superior.

3.2 Sobre a prática

Figura 6 – Como começou a praticar a corrida de rua
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Quando os entrevistados foram questionados sobre quais os motivos de terem escolhido

esta prática, ficou evidente a predominância do quesito orientação médica e/ou cuidados

com a saúde e lazer, como podemos ver na Figura 6 acima.

Figura 7 - Tempo de prática da modalidade

Vemos na figura 7 que 12 pessoas sinalizaram o tempo de prática maior que 5 anos;

desse  número,  podemos  localizar  algumas  pessoas  com 20,  25  anos de  prática;  em

contrapartida, o numero de novos integrantes só vem aumentando; como podemos ver,

7 pessoas têm entre 1 a 3 anos de prática e outras 6 pessoas tem menos de 1 ano, isso se

configura pelo tão dito  “boom” das atividades  corporais  em locais  abertos e com o

grande volume de marketing (CARTAXO, 2012a, 2012b).
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Figura 8 - Acompanhamento profissional

De  acordo  com  a  figura  8,  dos  27  corredores  questionados,  25  apontam  para  um

acompanhamento profissional em conjunto da prática de corrida, seja ela para competir,

ou apenas para o lazer.  Dessas pessoas que afirmaram ter acompanhamento, vimos que

os  atletas  que  correm  para  competição  têm  acompanhamento  de  um  professor  de

educação física, nutricionista, fisiatra, cardiologista e ortopedista. As outras 2 pessoas

afirmaram que não possuem acompanhamento profissional  de médicos;  como fazem

parte de grupos de corrida, já tem o acompanhamento do professor de educação física

presente no grupo para atender a todos que fazem parte.

3.3 Opiniões sobre as corridas de ruas da Grande Vitória

Figura 9- Participação nas corridas de rua em Vitória
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25 pessoas afirmam que participam das corridas de rua; nem todos, contudo, “brigam"

por tempo para serem vencedores, mas buscam apenas melhorar marcas próprias; cruzar

a linha de chegada e ganhar a medalha é uma sensação inexplicável para eles, como

costumam dizer que todos que participam acabam como campeões,  afinal todos que

cruzam  a  linha  de  chegada  tem  direito  à  medalha.  As  outras  2  pessoas  que  não

competem, ao serem indagadas  por isso, disseram que não sentem a necessidade de

competir; para eles a corrida esta sendo um exercício para a mente, depois de um dia

estressante de trabalho.

No bloco a seguir entramos no ponto onde os participantes nos esclarecem algumas

perguntas  específicas  sobre  as  corridas  de  rua  em  Vitória  Os  gráficos  abaixo

representam  o  terceiro  e  último  bloco  de  perguntas  do  questionário,  que  continha

perguntas  relacionadas  à  organização das corridas  e  sobre o nível  da satisfação dos

corredores com as mesmas; afinal, eles pagam a inscrição e compram o “produto” que é

a corrida. 

Figura 10 - Como se sente em relação os preços das corridas

Na (Figura 10), temos o resultado de um tema muito comentado pelos corredores: o
preço das inscrições; a esse respeito as opiniões divergem, pois 6 pessoas se encontram
muito  insatisfeitas,  7  insatisfeitas,  9  sinalizaram  pouca  satisfação  com  os  preços,
enquanto apenas 5 pessoas se manifestaram de forma satisfeita; não obtivemos nenhuma
resposta como muito satisfeita.
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Figura 11- Organização das corridas de rua em Vitória

Avaliando as corridas, na (Figura 11) questionamos os corredores sobre sua satisfação

em relação à organização das corridas de rua; as respostas como na pergunta anterior,

foram divididas: 3 pessoas se manifestaram como muito insatisfeita,  6 pessoas estão

atualmente insatisfeitas, 12 pessoas estão pouco satisfeitas, 6 pessoas sinalizaram como

satisfeita; como “muito satisfeita” não tivemos nenhuma resposta. 

Figura 12 - Kit oferecido pelas organizadoras do evento

Na figura 12, os atletas foram questionados sobre os kits oferecidos pela organização da

corrida: 4% das pessoas se sentiram muito insatisfeitas, 11% sinalizaram insatisfação,

55% das  pessoas  assinalaram a opção pouco satisfeito,  30% das  pessoas  se  sentem
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satisfeitas com o kit enquanto não tivemos nenhum corredor muito satisfeito. Esse é um

dos  pontos  muito  criticado  pelos  corredores,  pois  eles  alegam que,  dependendo  da

marca ou do tipo de camisa do kit, há um considerável aumento do valor de inscrição. 

Figura 13- Medalha e premiação

Em  relação  às  medalhas  e  premiação,  as  respostas  dos  corredores  (figura  13)  se

configura da seguinte maneira:  2 pessoas opinaram como muito insatisfeito,  7 como

insatisfeito,  8  sinalizaram  pouca  satisfação,  10  pessoas  se  dizem  satisfeitas  com  a

premiação, enquanto nenhuma pessoa opinou em muito satisfeito.

Figura 14 - Segurança na corrida

A segurança (Figura 14) é  um dos outros fatores que os corredores  sempre querem

excelência, principalmente em corridas a noite. Quanto a este quesito, a satisfação é a
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seguinte:  4  pessoas  sinalizaram  como  muito  insatisfeito,  enquanto  5  se  mostraram

insatisfeitas, 7 pessoas marcaram como pouco satisfeita, 11 pessoas sinalizaram como

satisfeitas  com a  segurança  em provas  tanto  diurna  quanto  noturna;  mais  uma vez,

nenhuma pessoa se mostrou muito satisfeita. 

Figura 15 - Sinalização e orientação do percurso

Na figura 15, sobre sinalização e orientação, 4 pessoas se encontram muito insatisfeitas,

5 pessoas sinalizaram como insatisfeitas, 12 pessoas sinalizaram como pouco satisfeitas

e  6  pessoas  acham  que  a  sinalização  está  apropriada  para  as  provas  em  Vitória;

novamente nenhuma pessoa se encontra muito satisfeita.

Figura 16 - Hidratação e alimentação, do início ao final da corrida

A hidratação e alimentação (figura 16) são aspectos importantes nas corridas; mediante

a isso, solicitamos aos participantes que avaliassem a forma que tem acontecido nas



20

provas;  o  resultado foi  o  seguinte:  3  pessoas  se  dizem muito  insatisfeitas,  outras  3

pessoas pensam com insatisfação sobre a hidratação das provas, 12 pessoas são pouco

satisfeitas e outras 9 se dizem satisfeitas  com a alimentação no final da corrida e a

hidratação no percurso; nenhuma pessoa se diz muito satisfeita.

Figura 17 - Guarda-volumes

Guarda-volumes (figura 17) é de suma importância  para prova,  pois há pessoas que

levam chaves de casa, celulares, chaves do carro, alarme, câmera digital, infinitas coisas

e só têm lá para se guardar; este serviço tem que ser de muito boa qualidade para que

ninguém fique sem seus pertences. O resultado desse tópico foi o seguinte: 4 pessoas se

dizem  muito  insatisfeitas,  outras  4  pessoas  se  posicionaram  como  insatisfeitas,  9

pessoas  marcaram como pouco satisfeitas,  outras  9 pessoas  se dizem satisfeitas  e  1

pessoa acha o serviço de guarda-volumes muito satisfeito.



21

Figura 18 – Banheiros

Os banheiros (figura18) foram avaliados da seguinte maneira:  4 pessoas sinalizaram

como muito  insatisfeito,  enquanto 8 se mostraram insatisfeitas;  8 pessoas  marcaram

como pouco  satisfeita,  6  pessoas  estão  satisfeitas  e  1  pessoa  sinalizou  como  muito

satisfeita com os banheiros disponíveis nas provas diurnas quanto noturnas.

Figura 19 - Corrida, um esporte democrático?

Quando questionamos se acham que a corrida de rua é um esporte democrático (figura
19), 13 pessoas sinalizaram que sim, enquanto outras 14 sinalizaram que não; alguns
deram algumas justificativas, como o valor alto do esporte; um tênis bom é muito caro,
quase  tudo  no  esporte  demanda  certa  quantia  de  dinheiro,  de  modo  que  isso  vai
afastando aquele que tem condição daquele que não tem.
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Figura 20 - O número de provas é suficiente?

Questionamos  sobre  o  número  de  provas  no  ano,  obtendo  a  seguinte  resposta:  17

pessoas sinalizando que é sim, contra 10 que sinalizaram que não. Alguns dos nossos

respondentes,  quando não  têm condições  de  pagar  a  inscrição,  correm na  “pipoca”

apenas para participar da prova.
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4. Análise das entrevistas 

Na passagem por 5 assessorias diferentes, aplicando os questionários, já vinha traçando

um perfil de quem poderiam ser os entrevistados da pesquisa. Alunos de diferentes te

Ao finalizar a aplicação dos questionários, já elaboramos, com base nas respostas, uma

entrevista para ser feita com algumas pessoas. A entrevista era um pouco mais pessoal,

com perguntas sobre motivos e gostos pela corrida, até mesmo de forma a nos ajudar a

traçar o que seria um perfil de um corredor de rua da cidade de Vitória. Os entrevistados

podem ser considerados atletas amadores que treinam no mínimo 2 a 3 dias na semana e

com os treinos de no mínimo 40 minutos. 

Segundo Cartaxo (2012a), uma das características existente nesse tipo de esporte é que,

a partir do momento que o corredor começa a participar de provas, ele quer aumentar os

seus dias de treinamento e, consequentemente, a distância percorrida em Km por treino

e a sua participação em cada vez mais provas, ou seja, quanto mais tempo ele se manter

um competidor  ativo,  mais longe ele quer ir; essa é,  também, a realidade de nossos

entrevistados.

4.1 Entrevistas com os alunos

As entrevistas (que foram 5 no total), começa quando os corredores respondem como e

porque  iniciou  o  gosto  pelas  corridas,  quais  os  motivos  para  isso;  é  marcante,  nas

respostas, o predomínio dos cuidados com o corpo e com a saúde, outros por lazer. Uma

resposta diferente foi de uma corredora que começou a correr para prestar concurso e

não parou mais; isso porque, segundo ela, os benefícios que a corrida trouxe para ela a

fazem querer sempre mais e mais. Um senhor, por nós entrevistados, disse que “Eu faço

da corrida um exercício para o corpo e para a alma, procuro pensar em coisas boas,

ou então como resolver algumas coisas do trabalho, mas sempre nessa ‘movimentação’

de  pensar  em  coisas  boas  para  correr  bem.”.  Isso  se  modifica  de  corredor  para

corredor,  pois  outros  preferem a  mente  vazia  ou  não  pensar  em nada;  mas  nossos

entrevistados normalmente pensam em algo bom para dar mais motivos para enfrentar a

longa  e  dura  corrida  de  cada  dia.  Essas  respostas  estão  de  acordo  com  aquilo

identificado por Scalco (2010) a respeito do estado mental flow, um estado mental que
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mantém  o  indivíduo  intrinsecamente  motivado,  implicando  maior  assiduidade,

empenho, tempo de permanência e satisfação. 

Para fechar a entrevista com os corredores, eles foram questionados sobre o motivo da

corrida. As respostas mostram que existem duas hipóteses: quem corre para competição

planeja  ganhar  alguma coisa  e/ou  então  viver  de  corrida  um dia,  mas  também tem

aquela turma que ama o que faz, sabe que não tem condição de ganhar uma corrida, mas

faz apenas por lazer ou então melhoria da saúde, melhoria da vida social no convívio

com amigos, pois possuem corredores que apenas treinam e para eles apenas de estar

com seus amigos correndo já é um pódio.

4.2 Entrevista com os professores

Na entrevista com os professores, ficou visível o fato de ambos entrevistados terem a

ideia de atender um público tão variado e fiel quanto os corredores de rua. A grande

questão que chamou atenção deles foi a mercadológica, pois a corrida de rua no Estado

de um modo geral cresceu muito, e segundo Lima (2007, p. 1), cada vez irá ganhar mais

adeptos:

O seu grande crescimento também foi  potencializado pelo surgimento das
assessorias  esportivas,  empresas  formadas  por  profissionais  de  educação
física especializados em corrida, que passaram a organizar treinamentos em
grupo  para  atletas  amadores.  As  assessorias  esportivas  popularizaram  o
acesso  ao  esporte  e  facilitaram,  principalmente,  o  ingresso  de  corredores
iniciantes neste meio.

Ambos professores foram atletas de triátlon, e com isso sabem as dificuldades de

ser atleta podendo maximizar a atenção em fatores importantes para os seus alunos; mas

engana-se quem pensa que todos estão ali só por conta de títulos; cada assessoria tem

uma média de 5 “alunos de ponta”, que brigam por pódio das mais variadas provas; os

outros apenas participam de corridas, mas como realização pessoal do que para ganhar

algum título.

Como temos uma gama de diferenciação, os treinos feitos pelos professores são

individuais, ou seja, cada aluno tem uma periodização no treinamento de acordo com

seu objetivo, com uma variação proposta pelos professores; a assessoria também faz um
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treino  especifico  na  semana  de  treinamento  funcional,  com exercícios  na  forma  de

educativos para melhorar o desempenho de cada aluno nas provas.

A prescrição dos exercícios é feita de forma bem dinâmica; depois que a pressão

arterial em repouso do aluno é aferida, e ele é submetido a testes de VO2 máximo no

COOPER de 2400, de acordo com os resultados e o objetivo do aluno é montado o seu

treino e disponibilizado na plataforma online  http://www.treinus.com.br, onde o aluno

tem todas as informações do seu treino, podendo preencher um  feedback  dos treinos

para que os professor possa sempre estar de olho em sua evolução.

Nos dias de treinos, são oferecidos aos alunos na tenda da assessoria, hidratação,

alongamentos, prescrição, orientação e acompanhamento dos treinos; além disso, nos

dias de prova,  a assessoria também monta sua tenda oferecendo hidratação,  frutas e

alongamento para seus alunos.

O calendário de provas que as assessorias seguem é o nacional e o estadual; com

isso eles montam as estruturas para atender os seus atletas que irão participar. Ao todo,

em cada assessoria, de 20 a 25 inscrições são certas para todas provas citadas acima,

isso sem contar aqueles que se inscrevem dependendo da prova, aumentando mais ainda

esse número.

Finalizando a entrevista com os professores, quando questionado sobre o porquê

e como os alunos os procuravam, as respostas foram bem parecidas, sendo que segundo

eles a maioria dos alunos que os procuram é para uma otimização dos seus resultados,

seja eles nas corridas ou por questões estéticas e até mesmo por estarem saturados de

academias  e  preferem aderir  exercícios  ao  ar  livre,  procurando,  assim,  manter  uma

rotina saudável tanto para o corpo quanto para a mente.

http://www.treinus.com.br/
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5. Considerações Finais

O presente  trabalho  teve  por  objetivo  investigar  de  uma  forma  mais  abrangente  as

assessorias esportivas,  que a cada ano crescem e atraem muito mais adeptos,  alguns

apenas a fim de melhoria de vida, outros em busca de melhores resultados nas corridas.

No  que  tange  os  aspectos  das  provas  realizadas  na  Grande  Vitória,  foi  visível  a

insatisfação dos corredores com alguns fatores, entre eles estão: os banheiros, guarda

volumes e a hidratação. Em contrapartida,  os corredores avaliam como satisfeitos os

seguintes itens: segurança e premiação. Alguns ainda se dizem muito insatisfeitos com o

preço das corridas que cada dia fica mais “abusivo” e/ou “absurdo”.

As assessorias de corrida vêm, por sua vez, ganhando maior visibilidade no mercado,

produzindo uma distinção social; elas promovem testes e avaliações de modo a ver o

desempenho  de  cada  atleta  individualmente  ou  mesmo  por  organizar  grupos  para

corridas fora da Grande Vitória e do Estado, além de terem um acompanhamento bem

mais  próximo  com  médicos,  fisiatras  e  nutricionistas  parceiros  da  equipe,  sempre

visando a saúde e o bem estar dos seus alunos-atletas.
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ANEXOS
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QUESTIONARIO CORRIDAS DE RUA NA CIDADE DE VITÓRIA - ES

QUESTIONÁRIO
1 – Sexo
(   ) Masculino                               (   ) Feminino
2 – Idade: _______ anos.
3 – Estado Civil
(    ) Solteiro(a)                (     ) Casado(a)               (     ) outro, qual 
4 - Qual a sua renda ou seu salário mensal?
(    ) Até 1 salário mínimo .
(    ) De 1 a 2 salários mínimos 
(    ) De 2 a 5 salários mínimos 
(    ) De 5 a 10 salários mínimos 
(    ) De 10 a 30 salários mínimos 
(    ) De 30 a 50 salários mínimos 
(    ) Mais de 50 salários mínimos 
(    ) Não estou trabalhando.
5. Qual seu nível de escolaridade?
(    ) Ensino Fundamental
(    ) Ensino Médio
(    ) Ensino Superior ( Completo)
(    ) Ensino Superior ( Cursando )
(    ) Técnico
(    ) Outro? Qual? ______________________.
6 – Porque começou a praticar a modalidade?
(    ) Orientação Médica / Cuidados com a saúde.                 
(    ) Por Lazer.
(    ) Orientação de um profissional de Educação Física.
(    ) Outro, qual ________________________________________________.
7 – A quanto tempo pratica a modalidade de corrida de rua?
(    ) Menos de 1 ano.
(    ) Entre 1 e 3 anos.
(    ) Entre 3 e 4 anos.
(    ) Entre 4 e 5 anos.
(    ) Mais de 5 anos.
8 – Tem acompanhamento com profissionais da saúde?
(    ) Sim.
(    ) Não.
Se sim, qual/quais?
________________________________________________________________.
9 – Você esta satisfeito com o preço das inscrições de Corrida de Rua em Vitória?
(    ) Muito insatisfeito
( ) Insatisfeito
(    ) Pouco Satisfeito
(    ) Satisfeito
(    ) Muito Satisfeito
10 – Você esta satisfeito com a organização das corridas de rua em Vitória?
(    ) Muito insatisfeito
(    ) Insatisfeito
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(    ) Pouco Satisfeito
(    ) Satisfeito
(    ) Muito Satisfeito
11. Como você se sente em relação aos serviços oferecidos pelas empresas 
organizadoras de corridas de rua?
A. Kit (camiseta, boné, viseira, toalha, revista, entre outros)
(    ) Muito insatisfeito
(    ) Insatisfeito
(    ) Pouco Satisfeito
(    ) Satisfeito
(    ) Muito Satisfeito
B. Medalha e Premiação.
(    ) Muito insatisfeito
(    ) Insatisfeito
(    ) Pouco Satisfeito
(    ) Satisfeito
(    ) Muito Satisfeito
C. Segurança
(    ) Muito insatisfeito
(    ) Insatisfeito
(    ) Pouco Satisfeito
(    ) Satisfeito
(    ) Muito Satisfeito
D. Sinalização e orientação
(    ) Muito insatisfeito
(    ) Insatisfeito
(    ) Pouco Satisfeito
(    ) Satisfeito
(    ) Muito Satisfeito
E. Hidratação e alimentação
(    ) Muito insatisfeito
(    ) Insatisfeito
(    ) Pouco Satisfeito
(    ) Satisfeito
(    ) Muito Satisfeito
F. Guarda-volumes
(    ) Muito insatisfeito
(    ) Insatisfeito
(    ) Pouco Satisfeito
(    ) Satisfeito
(    ) Muito Satisfeito
G. Banheiros
(    ) Muito insatisfeito
(    ) Insatisfeito
(    ) Pouco Satisfeito
(    ) Satisfeito
(    ) Muito Satisfeito
12. Você acha que a corrida de rua nos dias atuais é um esporte democrático, onde todos
podem praticar independente de classe social e condição financeira?
(    ) Sim
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(    ) Não
13. Você considera o número de provas na cidade de Vitória suficiente para a população
participar?
(    ) Sim
(    ) Não
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Entrevista Corredores

1. Como você chegou até esse grupo?

2. Como você chega até o seu local de treinos?

3. Como começou o seu gosto por corridas de rua? Quais motivos?

4. Quanto tempo tem de prática?

5. O que os mantém nessa atividade?

6. Em qual horário você pratica a corrida?

7. Qual relação que você tem com os outros participantes do grupo?

8. Como você vê a sua trajetória dentro do grupo? Desde a sua entrada até os dias
de hoje.

9. Como você considera os treinos? Estão adequados para com os objetivos que
você almeja? 

10. Já participaram de alguma competição?  Por qual motivo?

11. O que vem em sua mente quando está correndo?

12. Para você qual a importância do espaço onde ocorre a sua prática?

13. Qual o sentimento você tem quando está correndo? Esse sentimento é o mesmo
de quando está competindo?

14. Como você julga o tratamento  com os atletas?  Acha que pode melhorar  em
algo? De sugestões.
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Roteiro de entrevista com professores das assessorias.

1. Dentre  outras  áreas  de  atuação  de  um  professor  de  EF,  por  que  escolheu

trabalhar com assessoria de corridas?

2. É ou foi atleta? Ou está nesse ramo por questões mercadológicas?

3. Quantos alunos em média tem sua assessoria? Quantos desses competem? Tem

mais homens ou mulheres? 

4. Como é a relação de faixa etária com treinamento? Aqui tem alguma relação?

5. Quais horários de funcionamento da sua assessoria? São fixos ou flexíveis?

6. Além de assessorar oferecem e/ou recomendam mais alguma atividade? 

7.  Como é feita a prescrição do treinamento? Trabalham com algum software? E

como é a comunicação com o aluno? 

8. Qual o tempo médio de permanência em sua assessoria?

9. Quais os serviços oferecidos aos alunos? Como é sua infraestrutura?

10. O que espera que os alunos desenvolvam ao procurar o serviço de vocês?

11. Como divulga a sua assessoria? Tem apoio de alguma empresa de equipamento

esportivo?

12. Como ficam sabendo de eventos running? Como é a participação da assessoria

nos eventos?

13. Qual é o principal motivo para inscrever alunos nos eventos e qual é a média de

de inscritos por evento?
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14. O serviço que oferecem é regulamentado pela prefeitura? O que gostariam a este

respeito?

15. O que,  normalmente,  os  alunos procuram nas  assessorias?  Ou seja,  qual  é  o

argumento básico para aderência a essas atividades?

16. Consegue traçar um perfil geral dos seus alunos?

17. Como foi o investimento inicial?

18. Quanto é a mensalidade do aluno? Tem alguma diferença nos preços?


