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23A CORRIDA

INTRODUÇÃO

As corridas de rua surgiram no século XVIII na Inglaterra e rapidamente 

expandiram-se para Europa e Estados Unidos da América. No fi nal do 

século XIX as corridas se popularizaram em função da primeira maratona 

olímpica e na década de 1970 aconteceu a grande explosão da moda-

lidade. O médico norte -americano Kenneth Cooper difundiu o famoso 

teste de Cooper. A partir de então, a modalidade cresceu de forma sem 

precedentes na história.

A Federação Internacional das Associações de Atletismo (IAAF) defi ne 

as corridas de rua como provas de pedestrianismo disputadas em circuitos 

de rua com distâncias ofi ciais variando de 5km a 100km. Hoje as corridas 

de rua são bem populares em todo o mundo, sendo praticadas em sua 

maioria por atletas amadores que buscam uma melhor qualidade de vida 

por meio da prática esportiva.

Em março de 2009 a Revista IstoÉ classifi cou a corrida como o segundo 

esporte mais praticado nas metrópoles brasileiras, perdendo apenas para o 

futebol. Segundo a federação paulista de atletismo, em 2004 foram 107 

provas no Estado de São Paulo, com a participação de 146 mil corredores 

(MACHADO, 2009). E, em 2008, foram 220 provas com a participação de 

370 mil corredores. Um número ainda discreto perto dos Estados Unidos 
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24 Corrida: bases científi cas do treinamento

da América que, em 2000, foram mais de 1 milhão de inscritos nas 100 

maiores corridas de rua realizadas no pais.

O crescente aumento da popularização da corrida tem duas explica-

ções: 1ª) é a preocupação por um estilo de vida mais saudável e a 2ª) é 

o aumento da profi ssionalização da profi ssão por meio das assessorias 

esportivas, empresas especializadas em organizar o treinamento (ACSM, 

2003). Nas assessorias esportivas as pessoas treinam juntas e correm nos 

circuitos juntas e até viajam juntas para as competições fora do estado ou 

do país, o que ajuda a fazer amigos. Como exemplo tem o projeto mulher, 

em que 300 alunas treinam juntas em parques, praças e clubes de São 

Paulo, num grupo que alia esporte e vida social.

A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO E DO PLANEJAMENTO

A corrida é uma ciência cheia de detalhes. Para cada treinamento 

existe todo um conhecimento científi co com a fi nalidade de tornar o trei-

namento mais efi ciente e seguro para o seu praticante. E com o objetivo 

de esclarecer aos profi ssionais, praticantes e aos amantes desta modali-

dade vamos aqui abordar os principais pontos que envolvem esta ciência, 

a ciência do treinamento desportivo ou simplesmente preparação física.

A preparação física é estruturada com base em exercícios sistemati-

zados, representando um processo organizado pedagogicamente com o 

objetivo de direcionar a evolução do atleta (BOMPA, 2002). O treinamento 

implica a existência de um plano em que se defi ne igualmente os objetivos 

do atleta e os métodos de treinamento.

A estrutura e a organização do treinamento adotarão o período de 

tempo tanto de treinamento como de competições. A planifi cação do 

treinamento tem um caráter temporal, portanto, considera um início e 

um fi m do processo de preparação e competições e estará determinada 

fundamentalmente pelo calendário competitivo ou pela competição alvo 

(FORTEZA DE LA ROSA, 2006).
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25A CORRIDA

A estruturação adequada do rendimento desportivo é hoje uma das 

principais condições para se obter um resultado esportivo em qualquer 

esporte. Segundo Forteza de La Rosa (2006), uma perfeita estruturação do 

treinamento garante não só a obtenção de resultados no âmbito mundial, 

mas também procura assegurar a longevidade esportiva de nossos atletas.

A periodização é um dos mais, se não o mais importante, conceito do 

planejamento do treinamento. O termo origina-se da palavra período, que 

é uma fração do tempo ou uma divisão em pequenas partes mais fáceis 

de controlar, denominadas de fases (BOMPA, 2002).

A estrutura do treinamento desportivo tem como seu idealizador 

o russo Matveiev, sendo criada nos anos 60, e perdura até nossos dias. 

Com base nos ciclos de supercompensação, criados pelo Austríaco Hans 

Seyle e modifi cados pelo grande bioquímico esportivo, o russo Yakolev. 

O cientista Russo Matveiev idealizou a periodização do treinamento apoiado 

em avaliações estatísticas do comportamento em atletas de diversas moda-

lidades esportivas da antiga União Soviética nas décadas dos anos 50 e 60.

A periodização do treinamento desportivo pode ser vista como uma 

divisão organizada e planejada do treinamento anual, semestral, quadri-

mestral e/ou trimestral dos atletas, ou seja, obter o máximo da condição 

esportiva pela dinâmica das cargas de treinamento distribuída por períodos 

lógicos de treinamentos (MACHADO, 2001).

Estes períodos lógicos de treinamento são distribuídos em três fases: 

aquisição, manutenção e perda temporal da forma esportiva, ou período 

preparatório, competitivo e transitório (MACHADO, 2009). Onde no período 

preparatório é relativo à aquisição da forma esportiva, no período compe-

titivo é relativo à manutenção da forma esportiva e no período transitório 

é responsável pela perda temporal da forma esportiva (BOMPA, 2002).

Então podemos observar que não basta apenas treinar, temos que pla-

nejar a forma, o método e quando e como queremos que a nossa condição 

se eleve de maneira satisfatória para podermos chegar neste momento no 

máximo de nossa condição física e conseguirmos bons resultados de forma 

estruturada e planejada e isto me faz lembrar um depoimento do meu 
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26 Corrida: bases científi cas do treinamento

atleta de corrida de montanha (José Virgínio de Morais) e que foi publicado 

em meu livro Corrida: Teoria e Prática do Treinamento, publicado em 

janeiro de 2009, e que dizia o seguinte:

Começamos o trabalho já em dezembro de 2007. O Pro-
fessor Alexandre priorizou inicialmente um trabalho alto 
de volume e trabalhávamos com uma única sessão diária 
de treinamento, o que particularmente eu achava muito 
bom, mas, por outro lado, era diferente dos treinamentos 
que eu tinha realizado anteriormente, o que me deixava 
preocupado e desconfi ado de certa forma. Por várias vezes 
conversamos muito, pois eu queria entender o que ele 
queria fazer, afi nal era eu que corria. Em nossas conversas 
ele sempre enfatizou que eu necessitava adquirir uma boa 
base de condicionamento para poder suportar os estresses 
do período específi co de treinamento, conversamos muito 
sobre metodologia e fi siologia aplicada ao exercício e ele 
sempre falava que estava trabalhando em cima de minhas 
respostas fi siológicas e a partir deste ponto é que ele iria 
elaborar o próximo bloco de estresses (planilha mensal) e 
com isso ia aumentando meu condicionamento e meu ritmo 
a cada mês. Uma metodologia de treinamento revolucio-
nária na minha concepção de atleta e profi ssional da área. 
Fazendo com que o ano de 2008 se tornasse uns dos mais 
expressivos para minha carreira de atleta de corrida. Nesse 
ano, das 15 corridas de que participei subi ao pódio em 13, 
mas foi no circuito de corridas de montanhas que eu me 
destaquei, das 7 etapas disputadas eu fui campeão em 4 
etapas e vice-campeão em 1 etapa e me consagrei campeão 
brasileiro de corrida de montanhas de 2008.

Atualmente, José Virgínio é bicampeão brasileiro de corrida de mon-

tanha (2008 e 2009), campeão paulista e paranaense de corrida de mon-

tanha em 2009 e vem se destacando em outras provas, como na maratona 

de montanha, vice -campeão K42 Bombinhas – SC, e terceiro colocado na 
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27A CORRIDA

K42 da Patagônia na Argentina, todas no ano de 2009. E tudo isso é fruto 

de muito esforço e de um planejamento adequado da condição esportiva 

que o seu atleta almeja chegar e quando deve chegar.

A LOGÍSTICA DA COMPETIÇÃO

Antes mesmo da preparação física, devemos fazer um levantamento da 

logística operacional da prova que pretendemos participar, e isso envolve: 

conhecer o percurso, a altimetria da prova, tipo de piso, tempo para chegar 

ao local de largada, quantidade média de participantes da prova, divisão 

na largada por índice (tempo) e postos de hidratação (localização e dis-

tância entre eles). Estas são algumas das informações que vão nos ajudar 

na hora de elaborar um plano de treinamento para nossos alunos atletas.

De posse destas informações, partiremos para uma avaliação física do 

nosso atleta para, a partir daí, elaborar com base nas informações da ava-

liação um plano de treinamento adequado a seus objetivos e a sua forma 

física atual, levando sempre em consideração a segurança de nossos alunos 

atletas para que o treinamento não gere um estresse físico desnecessário 

e mantendo a sua integridade física.

Sabemos que o estresse físico é parte do treinamento, e é necessário 

em proporções aceitáveis para provocar as adaptações necessárias para o 

aumento do condicionamento (ASTRAND, 1960). O que não podemos é 

provocar um esgotamento total levando o nosso aluno atleta a um over-
training (excesso de treinamento), o que irá acarretar uma diminuição da 

performance e da sua evolução do condicionamento.

Temos um ditado no treinamento que diz o seguinte: Treinar forte 

para competir fácil. Na verdade, quer dizer que o empenho durante o 

treinamento refl ete em uma prova tranquila, mas para que isso ocorra é 

necessário muita dedicação no treinamento e uma alimentação saudável 

e balanceada.
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28 Corrida: bases científi cas do treinamento

Correr pode até parecer fácil, basta você deslocar um pé depois do 

outro. Agora aumente a velocidade e pronto você já está correndo. Mas para 

correr uma prova de 10km, 21km e/ou 42km, será necessário muito mais 

que apenas um bom equilíbrio dinâmico e isso inclui toda uma ciência por 

traz da corrida, onde podemos citar a fi siologia, biomecânica, bioquímica, 

nutrição e a periodização.

Para aqueles que ignoram a ciência envolvida nesta modalidade e 

partem para as provas sem um treinamento orientado e baseando-se sim-

plesmente no eu consigo, a competição poderá ser tornar um pesadelo –  

além de não terminar a prova e ter uma decepção gigante, certamente ela 

não virá sozinha, pois provavelmente as dores poderão perdurar por dois 

ou três dias após a prova em função do estresse imposto pela aventura, 

o que não trará boas lembranças, e o que era para ser um dia de saúde e 

diversão se transforma em uma amarga lembrança.

CORRIDA OUTDOOR

A corrida outdoor permite romper com a monotonia das academias, 

expõe o praticante a uma variedade de paisagens maravilhosas. Na cor-

rida diurna o principal inimigo é o sol, pois a termorregulação acontece de 

maneira mais lenta no organismo, o que pode levar a um aumento mais 

rápido da temperatura corporal interna (hipertermia). Com o aumento da 

temperatura corporal interna, as enzimas vão atuar de maneira debilitada, 

o que vai acarretar um atraso no metabolismo e com isso diminuição da 

potência de trabalho (GRETEBECK; MONTOYE, 1992).

Para evitar esse quadro é importante a hidratação adequada antes, 

durante e após o treinamento. Lembrando que o treinamento prolongado 

sob exposição ao sol pode acarretar um quadro de insolação, em que os 

sintomas são: falta de ar, dor de cabeça, náusea, tonturas, pele quente e 

avermelhada. O vestuário adequado inclui a utilização de boné, óculos de 

sol e roupas claras que não absorvem as luzes do sol.
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29A CORRIDA

Durante a noite, embora não tenha o sol, temos a poluição, pois nos 

grandes centros urbanos a concentração de gases como o monóxido de 

carbono é muito maior à noite. Portanto, evite a prática durante os horá-

rios de pico da poluição nos grandes centros urbanos que é das 18h00 

às 20h00. Outro fator importante que não deve ser desconsiderado pelo 

praticante é a segurança. Durante a noite redobre a atenção sobre os veí-

culos, sempre prefi ra correr na pista ao contrário do fl uxo de veículos e 

utilize roupas claras ou de preferência com acessórios refl exivos.

Em função da pouca luz e das sombras provocadas durante a noite, 

alguns buracos e desníveis podem fi car camufl ados, por isso fi que atento 

ao piso.

CORRIDA INDOOR VERSUS OUTDOOR

Da rua para a esteira, da esteira para a grama, entre outras opções, 

esta estratégia além de criativa, é altamente motivadora para o seu trei-

namento. Essa variação melhora o condicionamento, aprimora a técnica, 

permite sair da rotina e conhecer novos locais de treinamento. Abaixo 

alguns tipos de pisos, seguidos das recomendações sobre o treinamento:

Areia: Nível de amortecimento alto, na areia fofa podem ser realizados 

trabalhos de força e resistência; já a areia dura é indicada para treinos 

de ritmo, tiros e educativos (Figura 1.1).

Figura 1.1: Corrida na areia.
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30 Corrida: bases científi cas do treinamento

Asfalto: Nível de amortecimento baixo, é o tipo de piso específi co para as 

competições de corrida de rua, portanto, a maior parte do treinamento 

semanal deve ser realizada neste tipo de piso. O ideal seria treinar neste 

tipo de piso três vezes na semana, em que se pode realizar qualquer 

tipo de treinamento (Figura 1.2).

Figura 1.2: Corrida no asfalto.

Concreto: Nível de amortecimento muito baixo, o treinamento neste tipo 

de piso não é recomendado.

Grama: Nível de amortecimento alto, indicado para treinamento da téc-

nica, treinos de ritmo e longos. O ideal seria treinar neste tipo de piso 

de duas a três vezes na semana (Figura 1.3).

Figura 1.3: Corrida na grama.
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31A CORRIDA

Terra: Nível de amortecimento alto, indicado para treinamento de alta 

intensidade e treinos longos. Pode-se treinar neste tipo de piso de duas 

a três vezes na semana (Figura 1.4).

Figura 1.4: Corrida na terra.

O treinamento Indoor, que é na esteira rolante, é indicado tanto 

para o corredor iniciante como para os mais experientes. A esteira, por se 

deslocar sobre o atleta, faz com que o deslocamento vertical seja maior. 

Enquanto o treinamento outdoor (na rua) proporciona um esforço maior, 

pois o atleta tem que fazer o deslocamento vertical e horizontal e ainda 

vencer a resistência do vento e, dependendo do tipo de terreno, o esforço 

é maior ainda.
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32 Corrida: bases científi cas do treinamento

É comum os atletas fazerem os treinos longos nas esteiras, pois este 

equipamento ajuda a preservar a integridade física do atleta, uma vez que 

os treinos longos na rua são extremamente exaustivos para as articulações 

e tendões; os treinos de velocidade e ritmo também são muitos realizados 

em esteira.

No ambiente outdoor, os músculos trabalham com maior ênfase e 

ocorre também a ativação dos músculos estabilizadores em função das 

imperfeições do piso ou do tipo de piso. Por haver maior gasto energético 

em função da resistência do ar e do tipo de piso, o consumo de oxigênio e 

a frequência cardíaca (FC) podem chegar a ser de 10% a 20% maior que 

na esteira. O ritmo vai variar de acordo com o tipo de piso, neste ambiente 

a variação é muito grande em função dos desníveis encontrados na rua 

e isso proporciona um ótimo trabalho de propriocepção da musculatura 

dos membros inferiores.

Já no ambiente indoor, os músculos trabalham com menor ênfase em 

função do piso ser estabilizado e isso proporciona uma melhor adaptação e 

equilíbrio sobre as funções fi siológicas, permitindo um consumo de oxigênio 

e FC menor para uma mesma velocidade quando comparados ao outdoor. 
O ritmo vai variar de acordo com a imposição da velocidade, as passadas 

tendem a ser mais longas e constantes pela regularidade do tipo de piso.

Abaixo estão algumas vantagens e desvantagens do treinamento indoor.

Vantagens:

•  Não tem a resistência do vento, deixando o exercício mais confortável;

•  O equipamento oferece um sistema de amortecimento, diminuindo 

o risco de lesões por impacto;

•  A máquina tem recursos para controlar a velocidade, a distância 

e a inclinação;

•  Na maioria das vezes as esteiras estão localizadas de frente para o 

espelho, o que permite a correção da postura durante o treinamento;
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•  Fica mais fácil para o professor fazer os ajustes adequados com rela-

ção à postura e também observar o comportamento das variáveis 

fi siológicas, como frequência cardíaca e pressão arterial;

•  Não sofre interferência climática, tais como: as chuvas e o frio.

Desvantagens:

•  O treinamento somente na esteira não prepara para as competições;

•  No início, o medo de desequilibrar-se e cair pode provocar tensão 

e dores;

•  Em ambientes fechados e não aclimatados adequadamente, a desi-

dratação é maior;

•  O desgaste é menor do que na rua, o que signifi ca menor gasto 

energético.

No treinamento para atletas, a esteira tem um papel pequeno, mas 

importante, pois ela atua mais como um treinamento complementar com o 

objetivo de evitar que o atleta entre em overtraining e também para quebrar 

um pouco a rotina do treinamento. Enquanto para os alunos que visam 

somente ao emagrecimento ou ao condicionamento é uma boa opção, 

pois une o funcional ao agradável. Em outras palavras, se você vai correr 

uma maratona, treine na rua, se você vai correr uma prova até 10km, treine 

mais na rua, mais treine também na esteira e se você corre com o objetivo 

de perder peso ou aumentar o condicionamento utilize os dois ambientes.

CORRIDA, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

Muitas instituições, tais como American Heart Association (AHA), 

Organização Mundial de Saúde (OMS), American College of Sports Medi-
cine (ACSM) e a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (SBME) vêm 

recomendando a prática regular de exercícios para a melhoria da saúde 

individual e/ou coletiva. Contudo, o impacto dessas recomendações na 
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população em geral depende de uma série de fatores, dentre os quais 

podemos destacar as políticas públicas e a disseminação da informação 

(OLIVEIRA, MACHADO, 2007).

Basicamente existem duas formas de controle do exercício físico, por 

meio do volume e da intensidade do exercício. Recomenda-se que a prática 

de exercícios aeróbios tenha entre 15 e 60 minutos de duração, de três a 

cinco vezes por semana e com intensidades de 65% a 90% da frequência 

cardíaca máxima, com o objetivo de promover adaptações satisfatórias 

no condicionamento físico para melhoria da qualidade de vida (KOHRT, 

BLOOFIELD, LITTLE, NELSON, YINGLING, 2004).

Para a prática da corrida, na maior parte das vezes, são utilizadas as 

vias públicas, parques e outros espaços ao ar livre. Com isso, o praticante 

pode não estar recebendo orientações de profi ssionais para a prática da 

corrida. Consequentemente, hipotetiza-se que tal indivíduo ou grupo possa 

estar treinando de forma equivocada pela falta de orientação profi ssional.

Um estudo realizado em 2007 (OLIVEIRA, MACHADO, 2007) alerta 

para a prática de corrida e caminhada sem a orientação de um profi ssional 

de educação física em uma cidade no interior do Estado do Rio de Janeiro. 

No estudo foram entrevistadas 898 pessoas (560 gênero feminino e 338 

gênero masculino) entre praticantes de corrida e caminhada ao ar livre 

da cidade.

Os pesquisadores observaram que 92% das mulheres e 85% dos 

homens faziam 30 minutos ou mais de corrida ou caminhada (Figura 1.5) 

e que os entrevistados (50% gênero feminino e 51% gênero masculino) 

praticavam corrida ou caminhada com uma frequência inferior a três vezes 

na semana. Foi observado também que grande parte da amostra da pes-

quisa tinha como objetivo a melhoria da qualidade de vida com o exercício 

de corrida ou caminhada (Figura 1.6).
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35A CORRIDA

Figura 1.5: Duração da sessão dos exercícios realizados 
ao ar livre (OLIVEIRA, MACHADO, 2007).

Figura 1.6: Objetivo dos praticantes de exercícios realizados 
ao ar livre (OLIVEIRA, MACHADO, 2007).

COMEÇANDO A CORRER

Para a grande maioria das pessoas, a corrida é um esporte simples, 

basta colocar um pé atrás do outro, não se esquecendo de alterná-los. 

Quando a distância e a velocidade aumentam é que vamos perceber que 

este esporte não é tão simples assim.

Antes de começar um programa de treinamento de corrida, realize 

um check-up com um médico desportista (medicina do esporte). Como 

segundo passo, o futuro praticante deve procurar uma orientação espe-

cializada para assessorá-lo no treinamento ou, melhor, deve procurar um 

profi ssional de educação física especializado em corrida.

O profi ssional de educação física irá montar um treinamento de acordo 

com a sua condição física atual, obtida por meio de uma avaliação física. 
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A partir dos resultados é que serão decididos qual a distância percorrida, 

qual ritmo de trabalho, qual tipo de metodologia, qual tipo de piso. 

Todo este planejamento deve ser realizado pelo profi ssional para que os 

resultados almejados sejam atingidos, evitando assim uma frustração com 

o desempenho obtido quando o treinamento é oriundo de um impulso 

momentâneo de simplesmente fazê-lo.

BIORRITMO

O ritmo esta presente em quase tudo nas nossas vidas, e não seria 

diferente no exercício físico, o desempenho físico sofre infl uencia direta do 

chamado ritmo circadiano ou biorritmo como é popularmente conhecido. 

O biorritmo se refere às mudanças cíclicas que se repetem regularmente 

em um determinado tempo e está relacionado às alterações no organismo 

(MINATI, SANTANA, MELO, 2006).

As variáveis fi siológicas variam com a hora do dia e normalmente são 

mais baixas à noite independentemente do trabalho realizado ao longo do 

dia (CALLARD, DAVENNE, LAGARDE, MENEY, GENTIL, 2001). As variações 

circadianas nas reações subjetivas de esforço no exercício podem explicar 

o desempenho em exercícios máximos em função da hora do dia (DRUST, 

WATERHOUSE, ATKINSON, EDWARDS, REILLY, 2005). Em outras palavras 

em determinada hora do dia você estará mais propenso ao esforço que 

em outras horas.

A temperatura corporal é a variável mais utilizada como marcador do 

ritmo circadiano, em função de sua facilidade operacional e por seu valor 

fi siológico. A temperatura atinge seu valor mínimo, por volta da 4h00 

(REILLY, 1990), durante o sono, a partir deste ponto ela vai se acentuando 

até o momento de despertar. Após o meio-dia, ocorre uma queda, deno-

minada de postlunch dip, seguida de um novo aumento e chegando ao 

seu valor mais alto perto das 18h00 (REILLY, 1990; REILLY, 1986).
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Os ritmos circadianos em resposta ao exercício respondem diferente-

mente, pois alguns são mantidos enquanto outros desaparecem e outros 

já serão mais expressivos (SHEPHARD, 1984). É de extrema importância 

atingir um nível de adaptação dos ritmos circadianos ao exercício, princi-

palmente em relação aos atletas que irão participar de competições em 

que os horários habituais de treinos e provas foram modifi cados pelo fuso 

horário da viagem ou pela mudança do horário da prova em relação ao 

treinamento (MINATI, SANTANA, MELO, 2006).

METODOLOGIA DO TREINAMENTO

A palavra metodologia quer dizer estudo do método, que tem por 

objetivo analisar as características dos métodos propostos, suas poten-

cialidades, limitações e aplicações. Podemos dizer que a metodologia do 

treinamento é uma explicação minuciosa, detalhada e rigorosa do trabalho 

desenvolvido com bases científi cas sobre o assunto abordado.

A metodologia do treinamento de corrida tem como característica 

métodos diferenciados, onde o exercício pode ser realizado de maneira 

ininterrupta (contínuo) ou com breve intervalo de recuperação (intervalado). 

Podendo ainda sofrer variações como características constantes ou varia-

das, de maneira progressiva, regressiva e/ou variável (MACHADO, 2009).

Como um dos métodos contínuos temos o Fartlek, que signifi ca 

brincar de correr e este tipo de metodologia é executado de forma que 

o treinamento tenha modifi cações na velocidade e/ou tipo de terreno, 

no caso do treinamento outdoor, e variações de velocidade e inclinação, 

no caso de treinamento indoor. Esta metodologia é muito utilizada para 

iniciantes, pois permite um melhor aproveitamento do condicionamento 

de base do aluno e também por ser tratar de um método extremamente 

motivante para os praticantes.

Grande parte dos profi ssionais do treinamento de corrida são unâni-

mes na maior parte das metodologias de treinamento aplicado, como: os 
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