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RESUMO 

Buscou-se investigar através deste artigo, o motivo pelos quais as assessorias esportivas vêm 

recebendo cada vez mais alunos através dos serviços oferecidos, também foi avaliado o nível 

de satisfação sobre as provas de Rua da Grande Vitória. Essa investigação foi feita a partir de 

um questionário fechado para os alunos e com entrevistas semi estruturadas para alunos e 

professores. Vemos onde os alunos veem mais pontos positivos e negativos por parte das 

organizadoras das provas de ruas. Além disso, percebemos que o esporte vai muito além da 

esfera física, também influencia em fatores psicológicos e sociais desses corredores amadores. 

Palavras-chave: Assessorias esportivas. Corridas de rua. Grande Vitória – ES. Grupo de 

corrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

We sought to investigate through this article, the reason for which the sports advisory services 

have been receiving more and more students through the services offered, It was also 

evaluated the level of satisfaction on the evidence of the Great Victoria Street. This research 

was done from a closed questionnaire for students and semi-structured interviews for students 

and teachers. We see where the students see more positives and negatives by the organizers of 

the streets of evidence, Also, realize that the sport goes far beyond the physical realm, also 

influences on psychological and social factors of these amateur runners. 

Keywords: sports consultants. Street race. Vitória - ES. Running group. 
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1 INTRODUÇÃO 
Ano após ano, as corridas de rua vêm conquistando as grandes cidades. O grande 

trunfo é o fato de ser um esporte acessível, ou seja, de baixo custo financeiro, onde se precisa 

apenas de um par de tênis e um lugar qualquer para ser praticado como: praias, ruas, espaços 

abertos, etc. 

A corrida está entre os meios de controle do peso, visando a estética e a saúde, de 

maior adesão no mundo inteiro (CARTAXO, 2012). Essa adesão ao esporte tem ocorrido com 

maior frequência para a prevenção de doenças, aumento da aptidão física, como forma de 

lazer ou, ainda, para construir uma estética corporal distinta (MOURA; PALMA; FILHO; 

ALMEIDA; 2010). 

Para Lima (2007, p. 1), o esporte vem crescendo há um bom tempo e cada vez ganha 

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. 

O objetivo do seguinte trabalho é investigar, através de entrevistas com professores, os 

motivos pelos quais as assessorias esportivas têm atraído diversos tipos de alunos com os 

mais diversos objetivos. Além disso, vamos aplicar um questionário para analisar o nível de 

satisfação sobre as provas de rua da Grande Vitória, tentando entender através das entrevistas 

tais opiniões. 

Devido ao pequeno número de trabalhos existente sobre o tema, decidimos trazer a 

público a influência que as assessorias vêm trazendo aos praticantes das modalidades. 

 

2 METODOLOGIA 

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). 

Segundo Goellner et al. (2011, p. 385), nesse tipo de perspectiva a tarefa principal é ter 

o olhar diferenciado, bem como tecer uma relação entre o pesquisador e os pesquisados. 
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A coleta de dados foi composta de um questionário fechado com perguntas para identificar o 

perfil dos participantes do grupo de corrida (nível socioeconômico, idade, tempo de pratica, 

participante de prova, opinião sobre as prova etc.) e o comportamento.  Além do questionário 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 5 (cinco) alunos que fazem parte do grupo 

de corrida e com os professores das assessorias. A primeira ideia era de ter realizado 30 

questionários, mas como alguns alunos faltavam nos dias de aplicações, só foi possível 

realizar 20 aplicações, mas isso não mudou meu planejamento. Nas entrevistas foram 

escolhidos respectivamente 5 alunos do grupo que participam de provas, pois tínhamos em 

mente realizar a entrevista com 10 alunos, mas muitos alunos saiam dos treinos matutinos e 

saiam rapidamente para seus empregos conseguimos entrevistas apenas esses 5 disponíveis  e 

deixamos claro que não precisavam ser atletas do primeiros escalão e, sim, apenas participar 

das provas para podermos analisar o nível de satisfação que eles têm sobre as corridas que são 

organizadas na Grande Vitória. Para tal entrevista com os professores foi montado um 

questionário com 16 perguntas, as quais abordam temas como: por que escolheu trabalhar 

com assessoria de corridas? É ou foi atleta? Questões sobre o treinamento específico, como é 

feito o treinamento, entre outros. E para os corredores foi montado um questionário com 7 

perguntas com relação a prática da modalidade como questões de cunho sobre a opinião sobre 

as provas de rua. 

O grupo de corrida escolhido com objeto desse estudo foi um grupo que pratica suas 

atividades na orla praia de Coqueiral Itaparica, no município de Vila Velha-ES.  A assessoria 

atende cerca de 80 alunos, trabalham nas terças e quintas no horário de 6 às 7:30 horas e de 

19:30 às 21 horas e aos sábados os treinos são matutinos, as 8 horas. 

Fui indicado a pesquisar esse grupo de corrida devido a uma amiga que é aluna do 

mesmo; ela informou-me que os professores e os outros alunos estavam dispostos a participar 

da pesquisa. Ao todo, o processo de coleta de dados durou 2 semanas, nos quais acompanhei 

todos os treinos matutinos do grupo, tive oportunidade para manter diálogo com os alunos 

antes de aplicar os questionários e realizar as entrevistas. 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
A seguir temos em gráficos os resultados obtidos nos questionários relacionados ao 

perfil dos alunos participantes da pesquisa. 
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Figura 1 - Sexo dos participantes do questionário 

 

Figura 2 - Idade dos participantes do questionário 

 De acordo com à figura 1, 65% dos entrevistados são do sexo feminino e os outros 

35% são do sexo masculino, pois nesse grupo segundo os professores há um percentual maior 

de mulheres participando. Sobre a idade dos alunos do grupo de corrida, podemos observar na 

figura 2 que entre as mulheres, a idade varia entre 20 e 55 anos e nos homens entre 32 e 58 

anos. Percebemos que é uma prática para todas as idades, bem como jovens e pessoas mais 

velhas, ou seja, quase chegando à dita como “3º idade”. 
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Figura 3 - Estado Civil dos participantes 

 Concluindo a parte pessoal do questionário, podemos ver na figura 3 que 65% dos 

participantes do grupo de corrida são casados, 20% são solteiros e os denominados outros, 

que são as pessoas divorciadas ou “juntadas” (pessoas que moram junto sem serem casadas) 

representam 15%. 

 

3.1 Parte Socioeconômico 

 Nesse bloco de perguntas do questionário entramos no ponto socioeconômico dos 

alunos, onde os gráficos nos mostram os resultados dos questionamentos sobre a renda mensal 

em salários mínimos; qual o grau de formação dos participantes. 

 Os gráficos a seguir mostram como ficaram configurados os questionários. 

 
Figura 4 - Renda mensal de cada participante 
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Figura 5 - Nível de escolaridade dos participantes 

 Na figura 4, percebemos que a grande parte dos alunos participantes da pesquisa tem 

um alto poder aquisitivo, pois 13 alunos se encaixam no perfil de 5 a 10, e de 10 a 30 salários 

mínimos, já na figura 5, 85% dos corredores declararam ter ensino superior completo e outros 

15% se dividem entre o ensino fundamental, ensino médio e um encontra-se cursando o nível 

superior. 

 

3.2 Sobre a prática 

 A partir de agora começaremos a expor dados encontrados nos questionários sobre o 

esporte como, por exemplo: por que começaram a praticar a modalidade; tempo de prática; Se 

possui acompanhamento profissional e participa de corridas de rua. 

 Abaixo os gráficos mostram como se configuraram esses questionamentos. 

 
Figura 6 - Como começou a praticar a corrida de rua 
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 Quando os entrevistados foram questionados sobre qual o motivo para que 

começassem a praticar a modalidade, 40% dos alunos disseram que começaram por conta de 

orientação médica, outros 35% se manifestaram argumentando que começou a praticar por 

meio de lazer, é importante resaltar que uma pessoa que respondeu “outros” afirma que 

resolveu começar a correr para ficar em forma para participar de testes de concursos públicos. 

E por ultimo podemos observar que 10% dos entrevistados disseram ter começado a praticar 

devido a orientação de um profissional de educação física. 

 Diante do panorama apresentado, onde o grupo pesquisado tem apenas 3 anos de 

existência decidimos perguntar a respeito do tempo de prática que esses corredores têm, 

podemos observar os resultados abaixo na figura 7. 

 
Figura 7 - Tempo de prática da modalidade 

 Observamos que nesse grupo, há alunos com uma faixa etária bastante diversificada. 

Percebemos através do gráfico acima que, é grande o número de participantes que praticam a 

modalidade entre 1 e 3 anos. Como mostra a figura 7, 11 pessoas sinalizaram que praticam 

nessa faixa de tempo; em contrapartida, com menos de 1 ano de prática aparecem 3 pessoas e 

entre 3 e 4 anos 5 pessoas sinalizaram; acima de 5 anos podemos perceber que apenas uma 

pessoa pratica a bastante tempo. Vemos nesse gráfico que se destaca o números de pessoas 

com até 3 anos 14 pessoas, ou cerca de 70% dos entrevistados são iniciantes na modalidade. 
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Figura 8 - Acompanhamento profissional 

 
De acordo com a figura 8 acima, podemos perceber a realidade dos corredores do 

grupo pesquisado, onde 80% dos corredores pesquisados tem acompanhamento médico. Essas 

pessoas pesquisadas recorrem aos médicos a fim de evitar algum problema durante a prática, 

seja ela de auto rendimento ou apenas de lazer. Dentre os médicos procurados destacam-se: 

nutricionistas; fisiatras; cardiologista e ortopedistas. Os outros 20% dos corredores que 

alegaram não ter acompanhamento médico afirmam já receber orientação adequada dos 

profissionais de educação física do grupo de corrida, para que não se lesionem. 

 
Figura 9 - Participação nas corridas de ruas na Grande Vitória 

 Nas corridas de ruas vemos que muitos atletas praticam por lazer, mas não deixando 

de ser competitivos; na figura 9 observamos que, 90% dos alunos da assessoria esportiva 

participam de provas pela Grande Vitória. Estes atletas,  
[...] não estão focadas em recompensas, elas podem vir, mas como consequência do 
envolvimento e empenho. Esse tipo de motivação está associado geralmente a 
comportamentos mais estáveis e duradouros. Também pode levar as pessoas a 
experimentarem um estado mental diferenciado chamado flow, em que o 
envolvimento pleno com a atividade e com o momento presente resulta numa 
sensação de prazer e satisfação únicos e de grande significado pessoal 
(MASSARELLA; WINTERSTEIN, 2009, p. 46). 
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 As outras 2 pessoas que não competem disseram que não participam de provas porque 

começaram a correr há pouco tempo e não se sentem confiantes para a disputas de provas no 

momento, mas, afirmaram que em pouco tempo vão começar a participar de provas também. 

 

3.3 Opiniões sobre as corridas de ruas da Grande Vitória 

 Os gráficos abaixo representam o 3º e último bloco de perguntas do questionário, 

sendo englobadas várias perguntas voltadas a organização das corridas e sobre o nível da 

satisfação dos corredores com as mesmas, afinal, eles pagam a inscrição e devem ter uma 

opinião sobre a qualidade da corrida na qual participam. 

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

 
Figura 11 - Organização das corridas de ruas na Grande Vitória 

 Na figura 10 foi abordado o nível de satisfação com relação ao preço das corridas e 

tivemos opiniões bem divididas, 2 pessoas se encontraram muito insatisfeitas, 7 insatisfeitas, 

outras 7 sinalizaram pouca satisfação devido ao alto preço das prova, onde grande parte 
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desses alunos que responderam com insatisfação não apresentam um poder aquisitivo alto, 

como podemos ver na figura 4; enquanto apenas 4 pessoas se manifestaram de forma 

satisfeita, lembrando que nenhuma pessoa opinou como muito satisfeita em relação a 

organização das provas de rua. Ainda abordando o tema das corridas, na figura 11 

questionamos os entrevistados para ver o nível de satisfação de cada um em relação a 

organização das provas e a resposta se configuraram da seguinte maneira: 1 pessoas declarou-

se insatisfeita com a organização, 10 atletas se mostraram pouco satisfeitos e outros 9 

participantes marcaram como satisfeitos devido ao suporte de qualidade oferecido pela 

organização das provas, enquanto não tivemos votos em níveis de satisfação muito baixo e 

muito alto. 

 Diante desse panorama decidimos aprofundar o questionário para ver o que os atletas 

acham sobre o material, a estrutura e o suporte oferecido pelas empresas organizadoras das 

corridas na Grande Vitória. 

 Nos gráficos abaixo, questionamos aos alunos se eles estavam satisfeitos com os kit 

oferecido pelas organizadoras (Camiseta, boné, viseira, toalha, revista, entre outros). E como 

eles estavam se sentindo em relação à premiação e as medalhas oferecidas pela organização 

das corridas. 

 
Figura 12 - Kit oferecido pelas organizadoras dos eventos 
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Figura 13 - Medalha e premiação 

 Na figura 12, os alunos deveriam mostrar sua opinião a respeito do kit oferecido pela 

organização da corrida; 1 pessoa se considerou insatisfeita, 9 pessoas marcaram como pouco 

satisfeita e outras 10 pessoas, que representam 50% dos entrevistados, expressaram-se como 

satisfeitos em relação ao kit oferecido pelas corridas. A figura 13 representa as medalhas e 

premiações, o que segundo os atletas é muito importante para sempre se manterem 

empenhado no esporte, pois, 
Devemos levar em consideração que as recompensas extrínsecas podem contribuir 
para o fomento da motivação intrínseca, desde que sejam percebidas pelas pessoas 
como prêmio, não como um elemento controlador do seu comportamento 
(MASSARELLA; WINTERSTEIN, 2009, apud WEINBERG; GOULD, 2001 p.57). 

 Nesse questionamento a respeito das premiações e medalhas ficou da seguinte 

maneira: 2 pessoas se declararam pouco satisfeitas com as medalhas e os outros 18 

corredores, o que representa 90% dos entrevistados, sinalizaram como satisfeitos, lembrando 

que o não houve opinantes para as alternativas muito insatisfeito, insatisfeito e muito 

satisfeito. 

 
Figura 14 - Segurança na corrida 
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Figura 15 - Sinalização e orientação do percurso das provas 

 Na figura 14 temos um fator que os competidores exigem excelência: a segurança. 

Neste quesito a satisfação dos corredores ficou configurada da seguinte maneira: as opções 

muito insatisfeito e insatisfeito foram sinalizadas com 1 e 2 votos respectivamente; 5 alunos 

marcaram como pouco satisfeito em relação a segurança e outros 12 declararam satisfeitos; 

entretanto, nenhum participante marcou como muito satisfeito. Nessa questão ouviram-se 

muitas reclamações a respeito das seguranças em corridas noturnas, há relatos de corredores 

que deixam de participar de provas do tipo devido a violência urbana. 

 Na figura 15, que questiona o nível de satisfação dos alunos em relação a sinalização e 

orientação, houve uma indicação para as opções muito insatisfeito e insatisfeito, 11 pessoas se 

mostraram pouco satisfeita em relação a esse quesito e outros 7 corredores disseram estar 

satisfeitos com a sinalização e orientação das corridas da Grande Vitória. Novamente 

nenhuma pessoa encontra-se como muito satisfeita. 

 
Figura 16 - Hidratação e alimentação, do início ao final da corrida 
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 A hidratação e a alimentação é um fator muito importante nas corridas, pois, os atletas 

necessitam desses auxílios para a execução de uma boa prova; mediante isso, solicitamos aos 

participantes que respondessem ao nível de satisfação que eles têm. Conforme demonstra a 

figura 16, temos a seguinte situação: 1 pessoa se considera muito insatisfeita e com o mesmo 

número de pessoas voto aparece 1 pessoa insatisfeita; outros 11 alunos marcaram como pouco 

satisfeitos, enquanto 7 corredores avaliaram com satisfação o serviço de hidratação e 

alimentação das provas. 

 
Figura 17 - Guarda-Volumes 

 
Figura 18 - Banheiros 

 A figura 17 diz respeito ao guarda-volumes, que é de grande importância para as 

provas, pois, muitos atletas carregam objetos consigo como: chaves, celulares, câmeras, 

alarmes e outros inúmeros objetos que devem ter um lugar para serem guardados com 
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sobre os guarda-volumes oferecidos pelos organizadores dos eventos da Grande Vitória e o 
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atleta marcou como insatisfeito, outros 4 participantes marcaram como pouco satisfeitos, 

enquanto 13 corredores marcaram como satisfeitos com esse serviço oferecido. 

 Na figura 18, que trata dos banheiros, é onde há o maior nível de insatisfação em 

relação ao suporte dado pelos organizadores; ao responderem os questionários ouvimos 

relatos dos atletas sobre a falta de higiene dos banheiros químicos, principalmente nos 

discursos das mulheres. Então os banheiros foram avaliados da seguinte maneira: 10 pessoas 

se mostraram muito insatisfeitas, 7 marcaram como insatisfeitas, outros 2 participantes se 

disseram pouco satisfeitos e apenas 1 pessoa se mostrou satisfeita com relação aos banheiros, 

e novamente nenhuma pessoa se mostrou muito satisfeita. 

 Vale ressaltar que em nenhuma das questões apresentadas aos corredores nos 

questionários houve alguém que mostrasse muita satisfação com relação a algum aspecto ou 

serviço oferecido pelas organizadoras das corridas da Grande Vitória. 

 
Figura 19 - A corrida é um esporte democrático? 

 Na figura 19, quando questionamos se achavam que a corrida de rua um esporte 

democrático, 75% alunos disseram que sim, alegando que basta apenas um par de tênis e um 

local para correr  e outros 25% disseram que não, justificando que depende de qual maneira 

você irá praticar a modalidade, pois, se as pessoas forem apenas correr por lazer, sem 

participar de provas ele se torna um esporte democrático; agora, se você deseja correr com o 

intuito de participar das competições, se torna inviável e, consequentemente, um esporte caro. 

75% 

25% 

Você acha a corrida de rua um 
esporte acessível? 

Sim

Não
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Figura 20 - O número de provas é suficiente? 

 Nessa ultima questão do questionário perguntamos se o número de provas na Grande 

Vitória é suficiente e obtivemos as seguintes respostas: 65% dos corredores afirmam ser 

suficiente, mas esclarecem que o preço das corridas é muito alto e muitas vezes eles correm só 

pelo prazer de participar no meio da “pipoca”. Outros 35% dos alunos afirmaram que o 

número de provas não é o suficiente porque, segundo eles, nem sempre eles podem participar 

de todas e deveriam haver um maior número de provas para que eles competissem 

constantemente. 

 Com esse questionário conseguimos entender um pouco mais sobre o perfil dos alunos 

dessa assessoria, suas motivações para participar das provas, as insatisfações que apresentam 

sobre a organização das corridas e do suporte oferecido por esses. 

 

4 ANÁLISE DE ENTREVISTAS 
 Fizemos 2 tipos de entrevistas no grupo de corrida;  uma direcionada aos corredores e 

outra direcionada aos professores responsáveis pelas práticas. O objetivo dessas entrevistas é 

ampliar os dados obtidos, para conseguirmos identificar os motivos pelos quais as pessoas 

vêm buscando cada vez mais o auxílio das assessorias esportivas. 

 

4.1 Entrevista com os professores 

 Para esses dois professores entrevistados, a ideia de trabalhar com assessoria 

esportiva, começou para unir duas questões: o fácil acesso às pessoas e levar qualidade de 

vida com experiências e vivências únicas. Até porque os professores responsáveis não eram 
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65% 

35% 

Você considera o número de provas 
suficiente para a população? 
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atletas; eles apenas uniram as questões de mercados com um amor pela prática e hoje a média 

é de 80 alunos; de 5 a cada 6 alunos competem, havendo um grande número de mulheres. 

Também suas assessorias oferecem um trabalho de circuito funcional na areia. 

 Segundo os professores, o treinamento é feito através do objetivo do indivíduo, nível 

de condicionamento, grau evolutivo, tempo de atividade física; assim, há a prescrição e 

orientação dos treinos, direcionamento para atividades diárias, alongamento, além de também 

ser realizada uma avaliação física de 3 em 3 meses, afim de, ter um plano pré planejado que 

dosa a intensidade do treino de acordo com o nível de desenvolvimento do aluno, fazendo 

com que o número de lesões decorrentes da prática diminuam em relação a corredores que 

praticam a atividade sem uma orientação adequada e que executam os movimentos de 

maneira incorreta ocasionando as indesejadas lesões. A relação com a faixa etária só 

influenciará numa prova propriamente dita, sendo que na corrida conta muito o tempo de 

treino, ou seja, a experiência de quem treina há anos e o condicionamento físico adquirido ao 

longo deste tempo. Porém, sabemos que um indivíduo mais novo se adaptará e evoluirá mais 

rapidamente que as faixas etárias mais avançadas; permanecendo treinando conseguirá 

ultrapassá-los. 

 Segundo os professores, quando um aluno procura a assessoria, primeiramente 

procura-se dar qualidade de vida a ele, fazemos com que cuidem da alimentação, que 

busquem sempre manter o corpo em movimento e que esse possa ser o seu novo estilo de 

vida. E claro, orientá-los e conduzi-los às metas desejadas. Em relação as provas, os 

professores recebem contatos dos organizadores e também através de pesquisas nas redes 

sociais; assim, participando de corridas programadas junto com a Equipe no início de cada 

ano, fazendo um planejamento anual. Quando as assessorias se inscrevem em alguma corrida, 

é para que os alunos se superem e se divirtam cada um dentro da sua meta e objetivo. Nessa 

modalidade Catarxo (2012, p.3) diz que: 
Existe um apelo forte por parte dos professores para que os alunos participem das 
provas de corrida, eles afirmam que as provas são motivadoras, ajudam os alunos a 
traçarem um objetivo e a persistirem aos treinos, além disso, são grande festas que 
reúnem milhares de corredores e acabam tornando um entretenimento para eles  

 Os professores informam que a maioria dos alunos buscam permanecer em atividade 

física, criar vínculos interpessoais e ter uma qualidade de vida melhor através da modalidade. 

E esses são os papéis básicos de uma assessoria de corrida que dá conta de atender os alunos 

apresentando um planejamento específico feito entre esses profissionais, individualmente 

cada aluno de acordo com suas necessidades e objetivos. 
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4.2 Entrevista com os alunos 

 No tempo em que frequentei o grupo de corrida, além de aplicar os questionários, os 

alunos sabiam que poderiam ser entrevistados futuramente de uma maneira mais pessoal, 

dizendo o porquê do gosto pela corrida e a escolha do grupo de corrida para participar. 

 Todas as entrevistas começam com o seguinte questionamento: porque e como 

começou a praticar essa modalidade esportiva? Nesse momento percebemos o quão 

importante é a prática da corrida na saúde dessas pessoas, pois, elas responderam que 

começaram a praticar por questões de saúde e também para sair do sedentarismo. 

 Quando perguntados da motivação que os levam a continuar praticando o esporte, as 

respostas se dividem; fala-se em paixão pela corrida para que cheguem a “3º idade” como 

pessoas ativas sem nenhum problema em relação à saúde; outras pessoas se referiram a 

corrida como uma prática que visa manter uma boa forma e sempre buscar superação. 

Questionados sobre o que sentem quando estão correndo, recebemos uma explicação 

de uma aluna: “quando estou correndo me sinto com pensamento leve e me ‘desligo’ da rotina 

cansativa do dia a dia, e a cada treino vem a vontade de superação”; este estado, segundo 

Massarella e Winterstein (2009), corresponde a um estado mental chamada flow, onde o 

indivíduo se mantém intrinsecamente motivado, implicando maior assiduidade, empenho, 

tempo de permanência e satisfação. 

Para fechar a entrevistas, perguntamos por quais motivos eles participam das provas: 

competição ou lazer/saúde; as repostas nos mostram que ambos estão relacionados, porque os 

alunos entraram no grupo com o propósito de buscar saúde para si, só que nunca deixando a 

competição de lado, tentando sempre se superar. É importante dizer que duas pessoas 

entrevistadas participaram de uma prova na categoria de 7 quilômetros e terminaram no 

pódio; uma ganhou a prova e a outra ficou em 3º lugar, um resultado importante comemorado 

com extrema alegria, assim demonstrando para os outros alunos da equipe que eles também 

podem conseguir bons resultados nas provas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo teve como objetivo investigar porque as assessorias esportivas vêm 

atraindo cada vez mais alunos com os mais diferentes objetivos, além disso, também 

observamos como está o nível de satisfação desses atletas em relação às provas realizadas na 

Grande Vitória. 



22 

 

Percebemos que há quesitos nas provas de ruas onde os corredores observam falhas 

dos organizadores, principalmente nos banheiros, nos kits oferecidos e na relação da 

hidratação e alimentação, onde o nível de insatisfação ou pouca satisfação é grande e onde há 

quesitos onde os corredores se avaliam como satisfeitos como é o caso do guarda volumes 

onde um nível de satisfação é bem grande e nas premiações e medalhas onde 90% dos alunos 

se mostram satisfeito. 

Vemos também que as assessorias vêm ganhando seu lugar no mercado cada vez 

participando mais ativamente na vida dos corredores, realizando teste nos corredores no 

período de 3 meses visando planejar seus treinos de maneira com que possam avaliar o 

desenvolvimento individual, além de desenvolver um plano de treino onde segue a risca o 

objetivo do aluno sempre orientando a execução dos movimentos para que se evite as lesões 

proporcionadas pelos exercícios físicos,  assim, tornando os indivíduos dependentes dos 

conselhos profissionais. Isso pode criar uma distinção social entre os que podem pagar e os 

que não podem pagar pelas assessorias. Portanto segundo Catarxo (2012) apesar de possuir 

uma “vocação” democrática, a demanda pelo uso de equipamentos caros e orientação 

profissional acaba distinguindo os corredores, 

O esporte é um fator muito importante, seus benefícios vão muito além da esfera 

física, influenciam nos fatores psicológicos e sociais causando uma grande transformação na 

vida e identidade dos alunos das assessorias esportivas. 
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7 ANEXOS 
ANEXO I - QUESTIONARIO CORRIDAS DE RUA NA GRANDE 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 (até R$ 465,00). 
(    ) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 465,00 até R$ 930,00). 
(    ) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 930,00 até R$ 2.325,00). 
(    ) De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 2.325,00 até R$ 4.650,00). 
(    ) De 10 a 30 salários mínimos (de R$ 4.650,00 até R$ 13.950,00). 
(    ) De 30 a 50 salários mínimos (de R$ 13.950,00 até R$ 23.250,00). 
(    ) Mais de 50 salários mínimos (mais de R$ 23.250,00). 
(    ) 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 participa das corridas de rua? 
(    ) Sim. 
(    ) Não. 
 
10– Você esta satisfeito com o preço das inscrições de Corrida de Rua em Vitória? 
(    ) Muito insatisfeito 
( ) Insatisfeito 
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(    ) Pouco Satisfeito 
(    ) Satisfeito 
(    ) Muito Satisfeito 
11 – Você esta satisfeito com a organização das corridas de rua em Vitória? 
(    ) Muito insatisfeito 
(    ) Insatisfeito 
(    ) Pouco Satisfeito 
( ) Satisfeito 
(    ) Muito Satisfeito 
12. 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 
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(    ) Pouco Satisfeito 
(    ) Satisfeito 
(    ) Muito Satisfeito 
13. 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 
(    ) Não 
14. Você considera o número de provas na cidade de Vitória suficiente para a população 
participar? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
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ANEXO II - 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? 

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? 
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