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RESUMO

Praticada por muitos atletas amadores e profissionais em todo o mundo, a corrida de longa distância vem ganhando grande importância dentro 
do campo esportivo. Ela pode ser praticada em diferentes pisos, dentre outros: nas pistas de atletismo, nas ruas, nas esteiras, nos campos, nas 
montanhas. Mas é nas ruas das cidades que ela vem se destacando como seu principal espaço de prática. Como entender esse movimento 
esportivo que não para de crescer no Brasil e vem aumentando cada vez mais a participação feminina? O que fazem as mulheres corredoras 
dedicarem parte do seu dia para a prática da corrida? Essas praticantes são acompanhadas por um profissional de Educação Física? Essas são 
algumas perguntas que tentaremos esclarecer no presente estudo. Embora a corrida de rua se configure como o segundo esporte mais praticado 
no Brasil, existe uma escassez de estudos que trate dessa atividade física, principalmente os que abordam a participação feminina. A realização de 
um estudo que busque esclarecimento sobre os dados sociodemográficos, os locais e competições preferidos, as metodologias de treinamento 
utilizadas, a incidência de lesão, dentre outros tem como objetivo apresentar e descrever contribuições importantes para a divulgação e 
transmissão dos conhecimentos sobre a prática feminina da corrida de rua beneficiando o meio acadêmico, os profissionais de Educação Física, os 
treinadores das assessorias esportivas e os próprios praticantes. OBJETIVO PRINCIPAL: Identificar o perfil das praticantes de corrida de rua na 
Cidade do Rio de Janeiro. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: Identificar os dados sociodemográficos das praticantes. Verificar quais são os motivos que 
levam as mulheres buscarem e aderirem à prática da corrida de longa distância. Descrever as metodologias de treinamento utilizadas pelas 
praticantes de corrida de rua. Identificar os locais de treino e as competições preferidas. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo exploratório. 
Como instrumento para a coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas que passou pelo processo de validação. 
A amostra não probabilística por conveniência foi composta por 204 praticantes, maiores de idades, que disputem as provas de 5km a Maratona e 
que sejam natural do Rio de Janeiro. Para tratamento dos dados será utilizada estatística descritiva (REIS, 2008) e análise do conteúdo (BARDIN, 
2009).  RESULTADOS: As corredoras apresentaram idades compreendidas entre 20 e 68 anos e média de 41,41±10,13. A escolaridade se apresenta 
com 67% das corredoras com nível superior completo, sendo que desse percentual 33% tem Especialização, Mestrado ou Doutorado. Com 
relação à região da cidade do Rio de Janeiro que as mulheres corredoras residem, a zona norte obteve o maior percentual de indicação (51%), 
seguido da zona oeste (26%) e zona sul (17%). Se for utilizada como parâmetro a síntese dos indicadores sociais de 2015, na qual o salário médio 
mensal dos trabalhadores formais da Cidade do Rio de Janeiro foi de 4,3 salários mínimos (IBGE, 2016), apenas 25% da amostra se insere nesse 
indicador, contudo quase metade (48%) da amostra das mulheres corredoras está inserida nas classes A e B, o que nos permite descrever que o 
nível socioeconômico da amostra do estudo é elevado e está diretamente relacionado com o nível de escolaridade. CONCLUSÃO: Com base nos 
resultados do presente estudo foi possível observar que a amostra tem nível de escolaridade e poder aquisitivo elevados, praticam de 3 a 7 
treinos de corrida por semana, com quilometragem semanal acima de 1h 31minutos, a maioria é acompanha por um profissional de Educação 
Física e por outro profissional da saúde. Os principais motivos em aderirem à prática da corrida de rua foram à qualidade de vida, 
condicionamento físico e lazer.
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