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corra

A corrida é um esporte democrático 
que atrai cada vez mais mulheres 

ROBERTA ÁVILA 
ESPECIAL PARA A INSPIRA

T
ornar-se uma corredora vai muito além 
de colocar um par de tênis e sair correndo 
por aí. Segundo levantamento de 2015 
do IBGE, a corrida é um dos cinco 
esportes mais praticados no país, junto 

com futebol, caminhada, voleibol e academia. A 
tendência é que o esporte continue crescendo 
no Brasil e ganhe mais adeptos. Mas a chance 
de tentar sozinho e falhar por motivos banais 
também é grande. 

“Acontece muito da pessoa ter um atleta ou 
amigo que admira, em quem ela se inspira, e ela 
tenta tentar copiar o treino ou o método desse 
atleta e aí não dá certo”, afirma Pedro Luz da Rosa, 
médico especializado em medicina do esporte.  
“Para a gente evoluir tem que ter um grau de 
dificuldade no exercício, de desafio, mas não dá 
para começar com intensidade. Tem que fazer um 
pouco por dia e aumentar gradualmente”, explica. 
Se começar com muita intensidade, a tendência é 
a pessoa se desgastar rapidamente e desistir. 

O médico ressalta que é importante realizar 
alguns exames antes de começar, que variam 
dependendo do paciente, mas que em geral 
envolvem testes de esforço e dosagens hormonais. 
“A corrida é uma ótima fonte de endorfina, o que 
significa que ela te dá prazer. Isso faz com que se 
torne mais fácil largar outras fontes de prazer, como 
o cigarro e a compulsão por comida”, completa. 

Em Florianópolis, uma das assessorias mais antigas é a Floripa Runners, que completa 
10 anos de atuação em 2018. Fabiano Braun, fundador do grupo, também é presidente 
da Associação de Treinadores de Corrida de Santa Catarina.  “Hoje a corrida é o segundo 
esporte mais praticado no Brasil, só perde para o futebol. Nós temos cerca de 5 milhões 
de corredores no Brasil. Nos Estados Unidos são 40 milhões de corredores”, destaca. 

Fabiano conta que em três ou quatro meses os participantes do grupo já conseguem 
fazer as primeiras provas. Para ele, o apelo da corrida passa pelo fato de ser um esporte 
que proporciona contato com a natureza e interação com o grupo. Ele recomenda o 
apoio de um profissional de educação física para orientar sobre hidratação, que tipo de 
tênis usar, como monitorar a atividade cardíaca, qual a carga ideal de treino e muitos 
outros aspectos.  “O uso da planilha deixam as pessoas muito disciplinadas e isso é super 
importante para a criação do hábito”, explica. 

Acelere o passo, 

Uma das alunas da Floripa Runners atualmente é  
Franciela Santin, de 37 anos. Ela revolucionou seu estilo de 
vida quando se tornou uma corredora. “Eu era sedentária 
há 14 anos, nunca me imaginei corredora. Nossa vida era 
comer, dormir, trabalhar e ficar no sofá”, conta. Há cerca 
de três anos, ela e o marido resolveram mudar de vida e 
entraram para um grupo de corrida, cada um com seu 
objetivo: ele, que estava obeso, buscava um estilo de vida 
mais saudável e perder peso, ela, um melhor desempenho. 

Em três anos, Franciela se tornou uma corredora de 
longas distâncias. “Esse ano eu vou correr a maratona de 
Boston e estou treinando para fazer ultramaratonas, de 
80km. A corrida é apaixonante”, analisa. 

Desde o começo, os treinos aeróbicos de Franciela foram 
combinados com treinos de fortalecimento muscular. 
Além de evitar lesões, o fortalecimento muscular contribui 
para a evolução na corrida. “Você passa a ter muito mais 
autoconfiança, é incrível, te dá um bem-estar e muita 
energia, é outra coisa a disposição que você tem”. 

PROGRAME-SE
20/1 • Balneário Gaivota  
•  Gaivota Night Run  •  
6km

20/1 •Balneário Rincão • 
Sunset Running •14/7km

20/1• Jaguaruna • Cross 
Country de Verão 2018 • 
5km

27/1 • Florianópolis • Night 
Run Costão do Santinho 
2018 • 10/5km

27/1 • Lages •1ª 
Endorphhine Night Run 
• 16/10/5km

28/1 • Balneário Camboriú 
• Circuito de Verão - 
Etapa Terra • 6/3km

Esporte em ascensão 

De sedentária a maratonista

Como diz 
o ditado 
atribuído a 
Lao-Tsé, uma 
jornada de 
mil milhas 
começa com 
um único 
passo.” 

Franciela Santin, 37 anos, começou a correr há três, hoje se prepara para ultramaratonas. Desde lá, ganhou em saúde, bem-estar e autoestima
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