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RESUMO 
A corrida de rua é uma atividade física que vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos, muito 

em razão de sua característica de aliar performance, saúde e lazer. Entretanto, os tempos atuais 

restringiram e/ou modificaram sobremaneira os hábitos de treino dos corredores recreativos, em virtude 

da pandemia global do novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19. 

Diante desses pressupostos, este trabalho objetivou identificar e analisar, através de uma pesquisa 

transversal, descritiva e quali-quantitativa, as mudanças ocorridas nos treinamentos dos corredores 

recreativos (não profissionais), comparando suas rotinas antes e após a eclosão do novo coronavírus. 

Utilizou-se como instrumento de coleta um questionário fechado da plataforma Google Docs, composto 

de 13 perguntas, aplicados à amostra de 229 corredores recreativos de ambos os sexos. Concluiu-se que 

as rotinas de treinamento sofreram muitas alterações com a estratégia de distanciamento social adotada 

em virtude do novo coronavírus.  
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ABSTRACT 
Road running is a physical activity that has grown exponentially in recent years, largely because of its 

characteristic of combining performance, health and leisure. However, current times have restricted and / 

or greatly modified the training habits of recreational runners, due to the global pandemic of the new 

coronavirus, called SARS-CoV-2, which causes COVID-19 disease. Given these assumptions, this study 

aimed to identify and analyze, through a cross-sectional, descriptive and quali-quantitative research, the 

changes that occurred in the training of recreational runners (non-professionals), comparing their routines 

before and after the outbreak of the new coronavirus. A closed questionnaire from the Google Docs 

platform was used as a collection instrument, composed of 13 questions, applied to the sample of 229 

recreational runners of both sexes. It was concluded that the training routines underwent many changes 

with the strategy of social distance adopted due to the new coronavirus. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 O número de adeptos de algum tipo de atividade física vem se tornando cada vez 

mais expressivo hodiernamente. A corrida também se tornou um meio para a 

manifestação da competitividade humana, além de ser uma forma de socialização e de 

experimentação e desenvolvimento científico (PULEO; MILROY, 2011). Nessa seara, a 

quantidade de praticantes das corridas ao ar livre (pedestrianismo) apresenta um rápido 

crescimento (SALGADO; MIKAIL, 2007). Poucas são as pessoas que têm algum 

impedimento para a prática de corrida, de forma que gênero, idade, condição 

socioeconômica e biótipo não excluem os interessados nessa atividade (DALLARI, 

2009). Não obstante, o aumento considerável do número de praticantes da modalidade 
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veio acompanhado da maior facilidade de acesso a informações e profissionais da área, 

juntamente com um grande avanço técnico e científico, que culminou no aumento da 

tecnologia dos equipamentos para a corrida assim como no conhecimento relacionado 

ao treinamento propriamente dito (MACHADO; EVANGELISTA, 2014). 

 Como qualquer atividade física, a corrida de rua passou por diversas mudanças 

no decorrer dos tempos, reflexos das transformações pelas quais passa a sociedade. Os 

treinos, em geral, ocorrem em áreas públicas ao ar livre e ruas. Segundo Dallari (2009), 

a vestimenta necessária não se alterou ao longo dos anos, bastando shorts, camiseta e 

um par de tênis, o que demonstra que o nível econômico não é impedimento à prática da 

corrida, ampliando destarte o alcance da modalidade aos seus entusiastas. 

 Todavia, em contraposição à relativa facilidade de se praticar a corrida de rua, 

vivemos uma conjuntura que transcende todos os prognósticos relativos à situação da 

sociedade na atualidade. Com o advento do novo coronavírus o comportamento da 

população mundial em relação a todas as rotinas (tais como trabalho, gestão familiar e, 

decorrência lógica, a rotina de treinos das diversas modalidades físicas) foi modificado 

significativamente (OLIVEIRA et al., 2020). 

 Denominado SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, o novo coronavírus 

foi detectado em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, e teve sua circulação 

confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 9 de janeiro de 2020. Em 30 

de janeiro, a OMS declarou a epidemia uma emergência internacional (LANA et al., 

2020). Sua elevada taxa de transmissibilidade fez com que a maioria dos países 

adotassem a estratégia do “distanciamento social”, o que levou centenas de milhões de 

pessoas a se recolher no interior de suas residências a fim de evitar a propagação do 

contágio. 

 Segundo Chen et al. (2020), embora a contenção do vírus o mais rápido possível 

seja a prioridade da saúde pública, existem poucas diretrizes para o público sobre o que 

as pessoas podem ou devem fazer em termos de manutenção de suas rotinas diárias de 

exercícios ou atividade física. Contudo, é sugerido que a prática regular de exercícios 

físicos é capaz de fortalecer o sistema imunológico, inclusive diminuindo a incidência 

de doenças transmissíveis como as infecções virais (CAMPBELL; TURNER, 2018). 

Outrossim, a tecnologia é um importante aliado nesse processo, sendo recomendado o 

uso da internet através de vídeo-chamadas ou similares para que o profissional de 
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Educação Física possa orientar os exercícios físicos mesmo à distância (CHEN et al., 

2020). 

 Com o isolamento social provocado pela pandemia, as pessoas tiveram que 

adaptar e/ou alterar suas rotinas, uma vez que uma boa imunidade é um dos principais 

fatores de proteção contra o vírus. O exercício físico não imuniza as pessoas contra o 

COVID-19, mas auxilia na resposta imunológica do corpo (RAIOL, 2020). 

 Segundo Simpson e Katisanis (2020), manter-se fisicamente ativo durante a 

pandemia prescinde da utilização de equipamentos e/ou da tecnologia, visto que 

exercícios no ambiente domiciliar ou ao ar livre podem ser igualmente eficazes como a 

utilização de plataformas de exercícios online neste período. 

 Apesar de ser seguro exercitar-se durante o surto do coronavírus, deve-se tomar 

algumas precauções adicionais para reduzir o risco de infecção, limitando a exposição a 

parceiros de exercícios sintomáticos e, em alguns casos, pode ser apropriado o uso de 

uma máscara durante o exercício para evitar a exposição (ZHU, 2020). 

 Diante desses pressupostos, este trabalho objetivou identificar as mudanças 

ocorridas nos treinamentos dos corredores recreativos (não profissionais), comparando 

suas rotinas antes e após a eclosão do novo coronavírus. 

 

 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS  

A presente pesquisa caracteriza-se como transversal, descritiva e quali-

quantitativa, utilizando como fundamentação livros, artigos e trabalhos científicos 

publicados que tiveram correlação com o tema em apreço. 

 Foram entrevistados 229 corredores, sendo 132 do sexo masculino e 97 do sexo 

feminino, residentes em 17 cidades do interior do Estado de São Paulo (Itapeva, Itararé, 

Itaporanga, Buri, Campina do Monte Alegre, Guapiara, Botucatu, Lins, Capão Bonito, 

Itapetininga, Taquarivaí, Boituva, São Miguel Arcanjo, Jundiaí, Barão de Antonina, 

Avaré e Sorocaba) que aceitaram colaborar com a utilização de seus dados para a 

realização deste estudo, e aceitaram responder todos os critérios avaliados. 

 

 Utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário fechado, da 

plataforma Google Docs. Esse instrumento possibilita medir com exatidão o que se 
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deseja, sendo a forma mais utilizada para coletar dados (CERVO E BEVIAN, 2002, 

apud MATTOS et al., 2008). Composto de 13 perguntas, nosso questionário foi 

aplicado à amostra de 229 corredores recreativos de ambos os sexos. Foram solicitadas 

informações relevantes aos voluntários, como dados antropométricos (peso e altura) e 

dados socioeconômicos (sexo, idade, estado civil, cidade e situação trabalhista atual), 

além de dados referentes ao objetivo da presente pesquisa. O único critério para a 

seleção dos voluntários foi o fato de praticar corrida de rua de forma recreativa. 

  

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A internet tem sido vista como um novo fenômeno no campo de pesquisa, uma 

vez que dinamiza todo o processo de coleta através da diminuição de distâncias, 

prescindindo o pesquisador de deslocamento constante até os voluntários, bem como 

diminui exponencialmente os custos do trabalho (CHECA, 2010). Malhotra (2001), 

citado por Freitas (2004), reconhece a conquista de um papel importante em todo o 

processo de pesquisa pela internet, e não somente como uma ferramenta útil durante as 

fases de aquisição de informações e difusão de conhecimentos. O advento da internet 

revolucionou a forma como os estudos vêm sendo conduzidos, posicionando-se como 

uma importante ferramenta para a aquisição de dados e apresentação de resultados 

(JANISSEK, 2000; BAULAC et al., 2000, apud FREITAS, 2004). 

 Com as devolutivas foi possível traçar um panorama das características e dos 

meios de treinamento dos corredores recreativos, antes e após o distanciamento social 

causado pela pandemia do COVID-19.  

 Em relação às variáveis relacionadas com o perfil dos voluntários da pesquisa, 

apresentadas na Tabela 1, observa-se que a idade variou entre 17 e 68 anos, sendo a 

idade média de 38,05±11,14 anos, e a faixa de idade com mais voluntários entre 31 e 50 

anos, valores semelhantes aos encontrados nos estudos de Rojo e Rocha (2018). 

A maioria dos participantes da presente pesquisa (55,20%) apresentou valores 

considerados normais para o índice de massa corporal (IMC), cujo valor médio foi de 

25,04, corroborando com os trabalhos de Oliveira (2015) e Goston e Mendes (2011).  

Foi perguntado também o estado civil dos participantes, sendo que 150 eram casados, 

12 separados ou divorciados, 65 eram solteiros e 2 eram viúvos. E em relação à situação 
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trabalhista atual dos voluntários, 139 estavam empregados, 54 eram autônomos, 18 

estavam desempregados, 10 eram aposentados e 8 eram estudantes.  

Os dados que obtivemos relativos à idade, estado civil, biótipo e ocupação 

corroboram a afirmação de Dallari (2009), de que essas variáveis não excluem os 

interessados na prática da corrida de rua. 

 

Tabela 1. Descrição de variáveis de perfil dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC: Índice de Massa Corporal; f: Frequência absoluta; %: Frequência relativa;  ̅  Média; dp: Desvio 

Padrão. 

 

  Em seguida iniciamos as questões relativas às práticas físicas dos 

voluntários. Sobre a frequência semanal e treino antes da pandemia, tivemos 14 

respostas entre 1 e 2 dias, 69 respostas de 2 a 3 dias, 108 respostas de 3 a 5 dias e 38 

Variáveis de perfil 
Participantes 

f %  ̅+dp 

Idade dos 

corredores 

17 a 20 anos 12 5,24 
38,05 

± 

11,14 

 

21 a 30 anos 49 21,39 

31 a 40 anos 78 34,07 

41 a 50 anos 58 25,32 

51 a 60 anos 25 10,92 

 61 em diante 7 3,06  

IMC 

Baixo peso 3 1,31 25,04 

± 

3,40 

 

Peso normal 126 55,20 

Sobrepeso 85 37,12 

Obesidade grau l 15 6,55 

Estado civil 

Casado(a) 150 65,50 

 
Separado(a)/divorciado(a) 12 5,25 

Solteiro(a) 65 28,38 

Viúvo(a) 2 0,87 

Ocupação 

Empregado(a) 139 60,70 

 Autônomo(a) 54 23,58 

Desempregado(a) 18 7,86 

 Aposentado(a) 10 4,37  

 Estudante 8 3,49  

Total 229 
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respostas de pessoas que treinaram mais de 5 dias na semana. Em relação à frequência 

semanal de treino durante a pandemia, 50 participantes responderam entre 1 e 2 dias, 66 

de 2 e 3 dias, 57 respostas de 3 a 5 dias e 24 pessoas responderam que treinaram mais 

de 5 dias na semana; 32 voluntários não responderam, o que sugere que deixaram de 

treinar durante a pandemia. De forma geral, conforme se verifica na Figura 1, houve 

diminuição na frequência semanal do treino, bem como 32 participantes pararam 

totalmente com os exercícios físicos, o que pode ser explicado pela estratégia de 

distanciamento social, que consiste em proibir situações que gerem aglomerações tais 

como escolas, shows e eventos esportivos, dentre outros, além de recomendar que a 

população fique em casa o máximo de tempo possível como forma de impedir novos 

casos da doença (ESCHER, 2020, apud RAIOL, 2020).  

 

  

 Em relação à intensidade dos exercícios praticados antes da pandemia, os 

voluntários responderam: leve (12 respostas), moderada (117 respostas), forte (92 

respostas) e muito forte (8 respostas). A mesma pergunta foi feita aos voluntários sobre 

a intensidade dos exercícios, agora praticados durante a pandemia, e obtivemos as 

seguintes respostas: leve (63 respostas), moderada (118 respostas), forte (15 respostas) e 

muito forte (2 respostas); 32 participantes não responderam. Houve aumento entre os 

participantes que adotaram uma intensidade leve; manutenção dentre aqueles que 

realizavam treinos de intensidade moderada (aumento de 1 voluntário apenas); 

decréscimo acentuado na quantidade de corredores que treinavam em forte intensidade, 

e somente 2 participantes mantiveram intensidade de treino muito forte durante a 
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Figura 1. Descrição de variáveis de frequência semanal do treino. 
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pandemia (figura 2), corroborando com Joy (2020), segundo a qual as diretrizes da 

ACSM (American College of Sports Medicine) recomendam de 150 a 300 minutos de 

atividade física aeróbica por semana de intensidade moderada, e duas sessões semanais 

de treinamento de força muscular. 

 Por outro norte, deve-se evitar utilizar altas intensidades concomitantemente 

com altos volumes, recomendação que tem por objetivo evitar que o exercício físico 

cause imunodepressão momentânea, conforme foi verificado em praticantes de 

Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) ao praticarem esse treinamento por 

3 dias seguidos (NAVALTA et al., 2014, apud RAIOL, 2020), e em praticantes de 

Crossfit, após realizarem 2 dias seguidos da modalidade (TIBANA et al., 2016, apud 

RAIOL, 2020). 

 

 

 

 Perguntamos aos participantes onde eles praticavam os exercícios antes da 

pandemia, podendo selecionar mais de uma opção, sendo que tivemos como respostas: 

rua (191), casa (20), academia (134), parques (61) e outros (50). Sobre os exercícios 

praticados durante a pandemia tivemos as seguintes respostas: rua (103), casa (111), 

academia (3), parques (13) e outros (39). Perguntado onde os mesmos praticavam os 

exercícios durante a pandemia (podendo selecionar mais de uma opção, igualmente), 

tivemos como respostas: rua (103), casa (111), academia (3), parques (13) e outros (39); 

32 voluntários não responderam.  
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Figura 2. Descrição de variáveis de intensidade do treino. 
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 Em complemento à pergunta anterior, foi perguntado aos voluntários se eles 

realizavam os treinos sozinhos ou em grupos, ao que obtivemos as seguintes respostas: 

98 treinavam sozinhos e 131 em grupo (antes da pandemia); durante a pandemia 190 

voluntários afirmaram treinar sozinhos, enquanto que 7 permaneceram treinando em 

grupo; 32 pessoas não responderam. 
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 Segundo Lewnard e Lo (2020), na ausência de uma efetiva intervenção 

medicamentosa, a única estratégia de contenção da pandemia é através da redução do 

contato entre pessoas infectadas e suscetíveis de contágio. Além disso, academias de 

ginástica e congêneres foram obrigados a suspender suas atividades para evitar 

aglomeração de pessoas (RAIOL, 2020). Tudo isso vem ao encontro dos resultados 

obtidos e demonstrados nas figuras 3 e 4, as quais se inter-relacionam. Como não 

poderia deixar de ser, a grande maioria dos corredores que continuaram a se exercitar 

passaram a treinar sozinho e majoritariamente em suas casas, ou no máximo em áreas 

ao ar livre. 

  

 

4 – CONCLUSÃO 

 A pandemia global do novo coronavírus impactou direta e drasticamente na 

rotina diária de praticamente toda a população mundial, em menor ou maior grau. O 

distanciamento social mostrou-se na prática como o melhor método de contenção do 

contágio, razão pela qual muitas pessoas recolheram-se ao interior de suas residências, 

de forma voluntária ou até mesmo de forma compulsória em determinados locais. 

 Diante desse quadro, a rotina de treino dos corredores recreativos também foi 

bastante afetada, notadamente na região do interior do Estado de São Paulo onde nossa 

pesquisa foi realizada. Aproximadamente 15% dos participantes do presente trabalho 

deixaram de praticar exercícios físicos com o advento da pandemia. Dentre aqueles que 

se mantiveram em atividade, a maioria esmagadora reduziu a frequência semanal e a 

intensidade dos treinos, bem como passaram a treinar em casa ou outros locais ao ar 

livre, de forma desacompanhada. 

 Por tratar-se de um cenário praticamente imprevisível na história da 

humanidade, ainda temos poucos estudos acerca dos efeitos da pandemia sobre rotina de 

treinamento de corredores amadores, de forma que esse tema está distante de se esgotar. 

Uma vez que a prática regular de exercícios físicos é indissociável de uma boa 

qualidade de vida, mister se faz sejam feitos novos estudos nessa linha, com o escopo de 

auxiliar os corredores recreativos a repensarem suas rotinas de treinos, e, juntamente 

com profissionais de Educação Física, traçarem um planejamento para que estejam 
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preparados para quaisquer pandemias e estratégias de contenção de contágio que 

possam porventura surgir. 
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