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RESUMO 

Os centros urbanos das grandes cidades têm sofrido modificações que recriam os usos de seus 

espaços. Partes delas são reservadas para serem locais específicos para atividades físicas, 

principalmente aos fins de semana. Essas modificações refletem o crescimento da 

preocupação com o lazer e com a qualidade de vida, um dos reflexos da vida pós-moderna. 

Destaca-se também o elevado índice de pessoas que se dedicam ao culto ao corpo. Por 

consequência, alguns locais viram um berço de experiências sócio-espaciais-temporais que 

contribuem para a criação de processos de reinvenção e recriação urbana, por um lado, e 

comportamental, por outro. Esses novos comportamentos transcendem do meio urbano para a 

internet, nas mídias sociais e em especial o Instagram, sendo possível visualizar as influências 

que o meio online causa no off-line e vice-versa. A proposta desta pesquisa é apresentar uma 

análise sobre a forma como o conceito de Qualidade de Vida foi transformado em desejo de 

consumo, que permeia, mesmo que subliminarmente, diferentes discursos nas mídias sociais, 

mudando a maneira individual e coletiva de se relacionar e consumir. Para realizar tal estudo, 

foi escolhido um grupo de mulheres, de 30 a 45 anos, corredoras de rua, que tiveram 

comportamentos de consumo motivados por pessoas que seguem no Instagram, tendo como 

justificativa a busca pela melhora da performance e pela promoção de qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Cotidiano; Mídia, Consumo; Qualidade de Vida.  
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ABSTRACT 

Day by day, downtown centers have had many modifications about the uses of their spaces. 

Parts of them are reserved to be specific locations for physical activity, especially on 

weekends. These changes reflect the growing concern with leisure and quality of life, a 

reflection of postmodern life. Also noteworthy is the high rate of people dedicated to body 

worship. As a result, some places have seen a cradle of socio-spacial-temporal experiences 

that contribute to the creation of an urban reinvention and behavioral. These new behaviors 

transcend the urban environment into the internet, especially in the Instagram. Nowadays, it´s 

possible to visualize the influences that the online environment causes on the offline. The 

purpose of this research is to present an analysis of how the concept of Quality of Life was 

transformed into a desire for consumption, different discourses in social media, changing the 

individual and the collective way of relating and consuming. To carry out  this study, our 

focus group are  women between  30 to 45 years old. They are street runners. Usually, they 

had consumer behaviors motivated by people who they follow on Instagram, having as 

justification the search for performance improvement and promotion of quality of life.  

 

Keywords: Daily; media; consumption; quality of life. 
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INTRODUÇÃO 

O espaço urbano possui diferentes representações para quem o ocupa e para quem 

está de passagem. Essas representações ganham sentido à medida que se constrói uma relação 

ou vínculo entre o indivíduo e o espaço. Esse vínculo/relação pode ser entendido quando nos 

deparamos com perguntas que formulamos que possuem respostas com sentidos únicos para 

cada indivíduo, tais como: Quais lembranças o espaço traz? Qual a importância do espaço? O 

que ele reconhece nesse espaço impacta sua vida de alguma maneira? 

De modo geral, os espaços urbanos são compostos por um considerável fluxo de 

transportes (seja rodoviário, metroviário ou ferroviário), por prédios, por comércios e por 

praças que, de maneira geral, proporcionam uma vida mais agitada, se comparada aos espaços 

mais distantes dos grandes centros. Os usos constantes dessas ruas e das construções no 

perímetro urbano aumentam a necessidade de uma manutenção em intervalos mais curtos e 

acaba sendo foco de grandes obras por parte dos governos, que buscam manter a qualidade 

mínima de acesso para população.  

Quando ocorre a reurbanização nas cidades, é provável que a representação de alguns 

espaços seja reformulada, esquecida ou ressignificada pelos indivíduos que nelas vivem.   

Além de oferecer essa nova oportunidade de uso dos meios urbanos a favor do lazer, 

a reurbanização dos centros urbanos contribui também para o consumo dos espaços como área 

mais confortável para os habitantes, ou seja, indivíduos visando ao consumo pelo consumo de 

bens e produtos, chamados pelo sociólogo Bauman (2011, p.114) de ―consumidores‖, e não 

apenas como consumo pelos usos das ruas em benefício da saúde. Nesse cenário de 

reurbanização da cidade, que passa a ser voltada para o uso dos espaços criados para o 

consumo de bens e produtos, encontramos o perfil do indivíduo moderno, fluido e superficial, 

fruto de uma sociedade líquido-moderna, conforme descrito por Bauman (2001, p.114). O 

autor descreve o indivíduo como fluido e superficial, pois a necessidade de viver em constante 

movimento e modernizado faz com que as ligações e vínculos sejam frouxos, os 

compromissos revogáveis e não haja estabilidade nas suas escolhas. O que existe é uma 

mudança contínua e interminável na busca em manter-se atual, conectado e à frente de seus 

pares. 

 Para esta pesquisa, a ideia de indivíduo líquido, fluido e superficial proposto por 

Bauman, se enquadra perfeitamente, pois dentro do ambiente virtual (onde as mídias sociais 

estabelecem e sugerem novos comportamentos) as pessoas vivem uma vida líquida 

exatamente como o autor descreve em sua obra Vida líquida (2009, p. 8): uma ―vida em 
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condições de mudanças e incertezas constantes, com uma sucessão de reinícios, com finais 

rápidos e indolores‖, na qual livrar-se das coisas é a prioridade, não mais como adquiri-las ou 

acumulá-las. As pessoas nas mídias sociais atuam pensando no que é o agora para o que vem 

a seguir, dentro de uma lógica de que o que vem depois é sempre mais importante e relevante 

do que o que ocorreu. As corredoras, acompanhadas nesta pesquisa, falam de seus 

compartilhamentos nas mídias sociais com o pensamento: se não postarem ficam com a 

―sensação de que não treinaram‖ (pois, de acordo com as entrevistadas, mostrar seu dia a dia 

treinando complementa a sua atividade e aquieta seu lado emocional).  

Bauman diz que, em uma sociedade líquido-moderna, ―as realizações individuais não 

podem solidificar-se em posses permanentes porque, em um piscar de olhos, os ativos se 

transformam em passivos, e as capacidades, em incapacidades‖ (BAUMAN, 2009, p. 7).  

No livro Modernidade líquida, Bauman (2001, p. 114) cita uma frase de Liisa 

Uusitalo que define a relação da cidade com as pessoas que a habitam, denominados por ele 

como consumidores: ―os consumidores frequentemente compartilham espaços físicos de 

consumo, como salas de concertos ou exibições, pontos turísticos, áreas de esportes, shopping 

centers e cafés, sem ter qualquer interação social real.‖. Segundo ele, alguns espaços públicos 

destinam-se a transformar os habitantes em consumidores. E os espaços de consumo pelo 

consumo tendem a oferecer mais ação e menos interação, diferentemente do que ocorre nos 

espaços que são usados para o lazer, onde a interação entre os indivíduos se faz presente.  

Nesta pesquisa, nosso foco está sobre corredoras de rua que fazem uso do espaço 

urbano buscando qualidade de vida e/ou incentivando o consumo. Se antes eram meros locais 

de passagem, com a reurbanização incentivando a prática de atividades físicas passaram a ser 

um local de experiências que geram vínculo, novas representações e novas formas de 

consumo. A cidade passa a ganhar outra configuração. Aos finais de semana e feriados, 

determinadas ruas e avenidas são fechadas para a passagem de veículos e abertas para o 

acesso exclusivo de pessoas, deixando de ser espaços de passagem ou de uso para o trabalho 

para se transformarem em espaços de lazer.  

Essas novas formas de viver o meio urbano oferecem entretenimento a um indivíduo 

que possuía o costume de usar os centros da cidade apenas como passagem ou de 

permanência voltada para a atuação no trabalho. Esse ir e vir atrelado ao frenesi que os 

centros possuem, mais as mudanças de percepção de tempo, provocadas pela velocidade da 

informação e pelo avanço da tecnologia, impactam a maneira de o indivíduo consumir os 

espaços urbanos e a maneira de se relacionar. É possível dizer também que essa velocidade e 
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a percepção de tempo contribuem para mudanças no comportamento, na fluidez e na 

superficialidade do indivíduo em suas experiências urbanas.  

Se levarmos em conta que os centros urbanos na cidade do Rio de Janeiro (antes da 

reurbanização) eram apenas locais de passagem, é possível dizer que o indivíduo que tinha 

acesso a esses locais vivia apenas experiências pontuais e superficiais, já que locais de 

passagens tendem a estabelecer poucos vínculos.  

Quando Bauman, em suas obras reflete sobre o indivíduo pós-moderno, este tende a 

interagir pouco em coletividade. E é este indivíduo dos dias de hoje que tem vivido nos 

centros urbanos com os benefícios trazidos pela reurbanização voltada para a promoção de 

atividades físicas e, consequentemente, para o lazer. E é o mesmo indivíduo pós-moderno que 

tem mudado seu comportamento diante das possibilidades de trocas e experiências por meio 

das atividades físicas nas ruas da cidade. Nesse contexto, o acesso à área de lazer oferece a 

chance de uma maior interação entre as pessoas. Esses espaços urbanos renovados e voltados 

para o lazer passam a ser espaços onde o consumo também acaba por se fazer presente, de 

forma diferenciada do que o consumo pelo consumo. O consumo pela busca da Qualidade de 

Vida, que faz com que as pessoas se reúnam e se coloquem em coletivos, espelha o desejo do 

consumo por trás da aparência de saúde e equilíbrio, por sua vez refletida nos espaços urbanos 

onde as atividades de lazer e físicas se desenvolvem. Quando falamos sobre o consumo 

existente por trás dessa busca pela Qualidade de Vida, envolvemos não apenas o consumo de 

produtos, mas o consumo de espaços, as mudanças de hábitos, e o fato de que as pessoas 

justificam o ato de consumo para manter o equilíbrio da qualidade de vida, por meio de 

cuidados com a saúde, mas na verdade podem também estar consumindo em busca de um 

corpo magro e esbelto, puramente por fins estéticos, e não saudáveis. A cidade do Rio de 

Janeiro, por exemplo, com toda a sua beleza natural e seu clima tropical, sempre foi, 

tradicionalmente, um cenário de exposição do corpo e do culto à beleza. Sendo assim, 

identificamos as apropriações dos espaços urbanos, seus usos, suas representações, o novo 

comportamento dos indivíduos. As corridas de rua que acontecem na cidade do Rio de Janeiro 

são a concretização do uso do espaço urbano em prol da saúde e, consequentemente, a busca 

pela Qualidade de Vida. Por isso, o Circuito Rio Antigo foi escolhido como local para 

relacionar o uso da cidade na busca da promoção da saúde e do bem-estar. Ao partir do 

Circuito Rio Antigo como lócus inicial de observação, encontramos todas as questões iniciais 

citadas anteriormente: as reurbanizações sofridas pelas cidades, as novas representações da 

cidade para o indivíduo, os novos usos do perímetro urbano envolvendo atividades físicas e o 

lazer, assim como as novas formas de consumo, consumo pelo consumo, consumo pela 
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estética, consumo pela saúde (como justificativa ou não), do consumo para a Qualidade de 

Vida. 

 Esta pesquisa será desenvolvida de acordo com o conceito usado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que definiu a QV como ―a percepção do indivíduo de sua posição 

na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações‖
1
. A OMS diz que a Qualidade de Vida pode 

ser avaliada sob alguns domínios, dentre eles: físico, psicológico, relações sociais e meio 

ambiente. Nesta análise, voltamos a atenção para o domínio físico e psicológico da QV, que 

são os mais explorados nas mídias sociais (conforme veremos no capítulo 4, no qual 

apresentamos os dados de nossa pesquisa), esbarrando na estetização do corpo, nas relações 

sociais e de consumo.  

Nesta dissertação, são utilizados os conhecimentos de sociologia, antropologia, 

comunicação e saúde com os autores Zygmunt Bauman, Stuart Hall, Agnes Heller, Gilles 

Lipovetsky, Richard Sennett, Dênis de Moraes, Muniz Sodré, Jorge Duarte, Kathleen L. 

Mahan, entre outros, para pesquisar, analisar e sintetizar informações a respeito do consumo 

de ―Qualidade de Vida‖, compartilhado por meio das mídias sociais, e também estudar a 

hipótese de construção de um novo comportamento social-midiático e de consumo de bens e 

serviços. 

Das pessoas que utilizam as mídias sociais, há aquelas que tendem a compartilhar 

suas atividades diárias, suas conquistas, suas reclamações e, por algumas vezes, suas derrotas, 

por meio de imagens e textos. Dessa maneira, constroem uma espécie de diário virtual 

individual e coletivo ao mesmo tempo. Também há pessoas que fazem das mídias sociais a 

sua área de propagação de ideais, de ideias e, ainda, de planos para o que pretendem fazer. Há 

ainda outros usos das mídias sociais para fins de trabalho, de lazer e de compartilhamento de 

conteúdos diversos. O recorte desta pesquisa tem como alvo os usuários que elaboram esse 

―diário virtual‖ de maneira consciente, refletindo sobre o que vão postar, o porquê de estarem 

postando e qual seu objetivo com o que costumam veicular nessas mídias, em comparação 

com o que apenas usam as mídias sociais para interação com as demais pessoas, postando 

sobre suas vidas e atividades, sem um objetivo específico. Essa pesquisa acontece analisando 

o Instagram, pois tem sido a mídia social mais procurada pelos internautas para divulgar fotos 

sobre as suas atividades diárias.  Nele, serão pesquisados os perfis das pessoas que 

                                                 
1
  The Whoqol Group. The development of the World Health Organization quality of life assessment instrument 

(the WHOQOL). In: ORLEY, J.; KUYKEN, W. (editors). Quality of life assessment: international perspectives.  

 Heidelberg: Springer Verlag, 1994, p. 41-60. 
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compartilham informações com um objetivo específico a ser alcançado, assim como aqueles 

que compartilham informações somente com a ideia de dividir o que fazem sem pretensões 

maiores. Ao falarmos sobre compartilhamento de informações com o objetivo específico, 

podemos envolver as pessoas que, no caso dessa pesquisa, são corredoras de rua, usam seu 

perfil para falar especificamente de corrida ou de assuntos correlatos e que possuem a 

intenção clara de atrair seguidores para seu perfil social.  

Para esta análise, teremos como cenário de análise o Circuito de Corrida Rio Antigo, 

um dos eventos de corridas de rua, para falar sobre as mudanças urbanas e as novas 

representações. No que diz respeito ao estudo no Instagram, serão analisados perfis de 

mulheres corredoras, de 30 a 45 anos, corredoras amadoras de rua que costumam postar sobre 

suas atividades diárias envolvendo o esporte e ações que podem contribuir para a melhoria da 

performance nos treinos. Dessa maneira, serão analisados os comportamentos diários, 

consumo de produtos e serviços, possíveis influências na vida das seguidoras e demais 

postagens ligadas ao tema Qualidade de Vida. Assim, identificaremos o desejo pelo consumo 

de ―Qualidade de Vida‖ e a maneira que as pessoas que usam o Instagram desenvolvem seu 

discurso e influenciam a construção de um novo olhar do indivíduo sobre as formas de viver. 

 A pesquisa também envolve o acompanhamento de etapas de corridas de rua in loco, 

compondo-se do Circuito Rio Antigo. O Circuito Rio Antigo
2
, atualmente patrocinado pela 

Caixa Econômica Federal, existe desde 2010 e ocorre nos principais locais históricos do 

Centro da Cidade do Rio de Janeiro, com quatro etapas durante o ano. No início de sua 

trajetória, o Circuito era patrocinado pela empresa de energia elétrica Light, momento em que 

o nome da empresa estava atrelado ao nome do circuito (chegou a se chamar Circuito Light 

Rio Antigo). Segundo o site oficial do Circuito Rio Antigo, o objetivo desse evento, além da 

organização das corridas, é construir um novo hábito na população, ao ocupar as ruas 

históricas da cidade durante os fins de semana, fugindo dos grandes e tradicionais espaços de 

lazer da cidade (como o Aterro do Flamengo) e ainda provocando (mesmo que pontualmente) 

uma maior mobilização dos serviços públicos necessários para o acontecimento do evento 

como, por exemplo, a limpeza das ruas e a segurança local.  

 A pesquisa descrita nesta dissertação se divide da seguinte forma: no capítulo 1, 

encontra-se a elaboração do conceito de Qualidade de Vida (QV), sobre o qual a análise está 

apoiada. O conceito de QV será descrito nas formas como vem sendo abordado nas mídias 

sociais, colocando como contraponto sua definição pela Organização Mundial de Saúde, e, 

                                                 
2
  Disponível em: http://www.circuitorioantigo.com.br/about-basic/ 
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por fim, de que maneira as mulheres corredoras interpretam o que seria viver com qualidade 

de vida em seu dia-a-dia. As múltiplas visões sobre o conceito de Qualidade de Vida se 

mostram pertinentes, uma vez que os conteúdos de comunicação elaborados para mídias 

tradicionais e para as mídias sociais, embasados em pesquisas que remetem à saúde ou não, 

abordam e criam ―um novo jeito de levar a vida‖, ao sugerir um novo padrão de boas práticas. 

Diante do contexto de promoção de uma vida dita saudável – mesmo que pelos padrões do 

consumo –, vários produtos e serviços são explorados e novos conceitos e relações de venda e 

consumo são criados para todas as classes sociais. Mesmo que existam requisitos pré-

determinados pela área de saúde para afirmar se um indivíduo possui ou não uma boa 

qualidade de vida, o meio sociocultural em que o mesmo está inserido e as influências 

midiáticas, além das escolhas pessoais, também podem ser considerados como cenários 

influenciadores para suas escolhas. Ainda que a avaliação sobre ―ter ou não qualidade de 

vida‖ no âmbito das relações e interações sociais possua um olhar/valor subjetivo, existem 

situações que norteiam e padronizam o conceito de Qualidade de Vida e essa padronização, 

muitas das vezes, é inserida no cotidiano através da mídia. De modo geral, aqui no Brasil, a 

QV é pautada no equilíbrio entre saúde, trabalho e lazer. Por mais que esse equilíbrio seja 

amplo, é possível considerar que a pessoa tem qualidade de vida se ela possui boas condições 

de saúde, está em um emprego que lhe seja satisfatório e que ainda tenha disponibilidade para 

o relaxamento e o lazer. Diante disso, passamos por todos os domínios defendidos pela OMS, 

garantindo, na teoria, que ocorra um bem-estar físico-psíquico-social. 

O contexto sociocultural também norteará a abordagem do capítulo 2, com as 

definições conceituais de identidade, das noções de público e de privado, além da abordagem 

teórica da relação entre estetização da qualidade de vida na sociedade moderna, relacionada 

com o desejo de consumir. Ao longo do capítulo, pretende-se apresentar a relação entre o 

espaço público e o privado, desde o estabelecimento ou dissolução de suas fronteiras, a 

definição de lugares e de não-lugares, até o desenvolvimento de comportamentos sociais de 

cunho público ou íntimo no ambiente real e virtual. Nesse contexto, colocamos a construção 

da identidade – a forma como cada indivíduo se enxerga na sociedade e como a sociedade lhe 

reconhece –, e de que modo esta forma pode ser usada como parâmetro de avaliação: se as 

suas escolhas diárias sobre a vida são consideradas satisfatórias ou não dentro do que as 

pesquisas sobre saúde já estabeleceram. O cenário avança para outros níveis à medida que 

introduzimos na pesquisa a importância de apresentar o consumo como necessidade, como 

preenchimento de algo faltante na vida do indivíduo e, também, como parte contribuinte para 

a manutenção e promoção da qualidade de vida.  
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Após nortear os principais conceitos teóricos que serão trabalhados, relacionando-os 

às questões ligadas à qualidade de vida, identidade, estética e consumo, o capítulo 3 reúne as 

entrevistas feitas com mulheres corredoras amadoras de rua, de 30 a 45 anos, escolhidas como 

grupo focal desta pesquisa. O objeto desta pesquisa é a qualidade de vida transformada em 

objeto de consumo por mulheres corredoras de rua, integrantes da Assessoria MP RUN e 

participantes do Circuito Rio Antigo. O foco está nas mudanças de comportamento e consumo 

de serviços e produtos pautados na qualidade de vida das corredoras amadoras, o que mudou 

nas suas vidas desde quando iniciaram as corridas até os dias atuais. Foram selecionadas as 

publicações no Instagram de corredoras amadoras, participantes desse Circuito Rio Antigo e 

de outras corridas, que classificamos como influencers nas mídias sociais – a partir da 

conceituação de Sibilia (2016), nos períodos que antecedem as corridas do circuito, a 

checagem de quais perfis em comum elas seguem sobre o tema consumo de alimentos e 

produtos ligados a práticas de esporte e como esses perfis seguidos compartilham suas 

postagens. Paula Sibilia (2016, p. 38), no seu livro O show do eu, apresenta o termo não 

traduzido influencer, correlato ao que usamos em português ―influenciadores‖, referindo-se a 

personagens que possuem capacidade de sugerir tendências, apresentar as novidades da moda 

e/ou produtos na linguagem cotidiana para aqueles que os seguem, eles ganham dinheiro e 

fazem da sua imagem uma mercadoria. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar o processo comunicacional desenvolvido 

pelas postagens em torno do conceito de ―Qualidade de Vida‖, que a cada dia passa a ser 

tangibilizado e transformado em ferramenta de consumo. Foram estudados também como 

ocorrem, no cotidiano, as mudanças comportamentais perpassadas pelo ato de consumir, de 

interagir, de escolher como e de que maneira ―viver‖ e ainda de como o olhar do outro para 

com o indivíduo é influenciado por conta dessas interferências midiáticas, construindo novas 

identidades e novas formas de consumo. Dentro dos objetivos específicos, a pesquisa foi 

desenvolvida buscando: examinar a promoção de um conceito intangível (qualidade de vida) 

em um bem tangível, palpável e mensurável, observando as mediações comunicacionais e 

postagens nos perfis das corredoras; demonstrar a formação de novos grupos (online e offline) 

com o interesse comum, tais como: comer e viver saudavelmente; identificar e examinar 

como as empresas se colocam e o que propõem ao corredor que participa das corridas de rua 

e, em casos específicos, como essas empresas usam os perfis mais populares para alcançarem 

novos consumidores; identificar os motivos que fizeram as mulheres de 30 a 45 anos 

mudarem suas escolhas e optarem por se transformar em corredoras amadoras de rua; 

verificar se elas sofreram influência das mídias sociais para começarem a correr; identificar 
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que tipo de produtos (ligados à promoção de qualidade de vida) começaram a consumir por 

influência das postagens das mídias sociais e analisar como as mulheres são (e se são) 

impactadas pelas postagens sobre atividades físicas, o que muda para elas e o que importa 

para o seu cotidiano.  

A hipótese da pesquisa envolve a mídia que transforma o conceito ―Qualidade de 

Vida‖ aparentemente intangível em algo tangível. Essa transformação é capaz de construir um 

novo comportamento social-midiático, interferindo no cotidiano, na forma de consumo de 

bens e serviços e na maneira de viver do indivíduo na sociedade, nesse caso, as mulheres 

corredoras de rua com idades de 30 a 45 anos. No decorrer da pesquisa, temos também as 

hipóteses secundárias: essas mulheres mudaram seus hábitos diários por conta de escolhas que 

estão ligadas à promoção da qualidade de vida e bem-estar, surgindo uma conscientização e 

preocupação em manter-se saudável e jovem; as empresas ocupam os espaços urbanos para 

promover eventos de corrida, suas marcas e obter lucros; além disso, foi estudada a relação 

empresa versus qualidade de vida, que se constrói como algo que liga e impacta a vida da 

sociedade, gera novos comportamentos sociais (no ambiente real e virtual) e novas formas de 

consumo. Nesse capítulo, é apresentada também a metodologia utilizada, baseada na 

mesclagem entre entrevistas, observação participante e netnografia.  

O capítulo 4 apresenta as análises feitas com base nas respostas das mulheres 

entrevistadas. Durante seis meses do primeiro semestre de 2018, foi feito o acompanhamento 

no Instagram de mulheres que fazem parte do grupo de assessoria de corrida de rua MP Run, 

com o perfil dentro do recorte escolhido para esta pesquisa. O MP Run é um grupo de homens 

e mulheres, assessorados por profissionais de educação física e por uma nutricionista, que 

acompanham o desenvolvimento dos atletas e os ensinam técnicas de corrida, além de 

realizarem atividades de alongamento e fortalecimento dos músculos, tudo visando à evolução 

da performance nas corridas de rua.  

A Assessoria MP RUN existe desde 2010 e reúne atletas amadores duas vezes por 

semana, no Estádio do Maracanã, e, aos sábados, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Norte 

e Zona Sul do Rio de Janeiro, respectivamente. Nesse capítulo, antes da análise das 

entrevistas, serão também apresentados os motivos que contribuíram para que essas mulheres 

se tornassem corredoras de rua, mudassem seus hábitos de comportamento e consumo, ora por 

conta de influência midiática, ora pela necessidade de explorar mais seu corpo na corrida, ora 

por motivos ligados à saúde e à qualidade de vida. Aqui é apresentada a construção de novas 

identidades tendo como base o consumo de bens e serviços ligados à promoção de qualidade 
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de vida, além da promoção de eventos ligados à corrida por parte das empresas que buscam 

promover suas marcas. 

No capítulo 5, encontram-se as análises críticas dos resultados das entrevistas e 

estudos sobre as postagens das corredoras em seus perfis no Instagram. Após realizar o 

acompanhamento de cinco mulheres no Rio de Janeiro, é possível constatar as mudanças de 

comportamento em virtude das escolhas em se manterem em condições físicas adequadas para 

a prática de corrida de rua. Foram escolhidas mulheres de 30 a 45 anos, pois em sua maioria 

são mulheres que já tiveram filhos e/ou são casadas e possuem uma demanda de 

responsabilidades maiores que as mulheres mais velhas, tais como: trabalham, cuidam de seus 

filhos, da casa, do marido e ainda se organizam para realizar as atividades físicas e as 

corridas. Dessa maneira, esse público é responsável por ter de administrar sua vida pessoal, 

profissional e ainda conseguir tempo para inserir as corridas e os cuidados diários com a 

alimentação.  

No capítulo 6, são relacionadas as conclusões desta pesquisa. Após a elaboração da 

descrição das entrevistas com as mulheres do Rio de Janeiro e após a análise dos dados e dos 

pontos de comparação entre todas as corredoras, serão reunidas todas as informações obtidas 

etnográfica e netnograficamente para compor esse capítulo, de modo a validar ou contrapor as 

teorias apresentadas nos capítulos anteriores, assim como apresentar novas formas de cultura, 

escolhas e comportamentos sobre o tema da padronização de hábitos que visam à busca de 

qualidade de vida, o consumo pelo consumo, o consumo pela saúde, o consumo pela estética e 

o consumo pela qualidade de vida. Aqui, serão apresentadas as conclusões sobre a hipótese 

principal que envolve a mídia social, em especial o Instagram. Se o Instagram transforma o 

conceito de Qualidade de Vida aparentemente intangível em algo tangível; se essa mudança é 

capaz de construir novos comportamentos social-midiático, com impacto no cotidiano, na 

forma de consumo de bens e serviços, além de alterar a maneira que essas mulheres vivem.  

 



 

 

22 

 

1. A TANGIBILIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E APROPRIAÇÃO DO 

CONCEITO PARA INCENTIVAR O CONSUMO 

Atividades regulares e diárias são pautadas em uma sequência de decisões sobre 

quais ações deverão ser feitas e seus ordenamentos. É como acordar, abrir os olhos, levantar, 

ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar banho, vestir-se, tomar café da manhã, ler jornal e 

sair para trabalhar. Essas atividades são pautadas em escolhas que seguem critérios 

individuais. Qualquer pessoa pode estabelecer para si a sequência que julgar melhor para suas 

necessidades. Contudo, deixar de fazer algumas dessas atividades pela manhã pode ou não 

interferir nas demais ações ao longo do dia. A ideia é mostrar que estamos a todo momento 

fazendo escolhas de como viver de uma maneira saudável e melhor. Nessa perspectiva, 

apresentamos o conceito de cotidiano, seguido do conceito de qualidade de vida, estabelecido 

pela Organização Mundial de Saúde, e, também, a maneira que nos apropriamos do conceito 

Qualidade de Vida para construir a análise dessa pesquisa relacionando-o com o consumo.  

Os hábitos que envolvem as necessidades básicas para se manter limpo e alimentado 

podem passar despercebidos. E é aí, nesse vácuo entre a tarefa feita de maneira automática e a 

falta de percepção das motivações que as cercam, que entram as análises comportamentais, ou 

seja, a análise do cotidiano. ―A vida cotidiana está carregada de alternativas e de escolhas‖. E, 

aos olhos de Agnes Heller (1989, p. 17, 20 e 24), ―a vida cotidiana é a vida do indivíduo‖ e o 

cotidiano trata-se da ―vida do homem inteiro, ou seja, o homem participa da vida cotidiana 

com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se em 

funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades 

manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias e ideologias‖.   

Maria do Carmo Brant de Carvalho (2007, p. 23) sintetiza dizendo que: ―A vida 

cotidiana é aquela vida dos mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os dias. Nessas atividades, 

é mais o gesto mecânico e automatizado que as dirige à consciência‖. E a partir de todos esses 

―sentidos‖ envoltos a nossa escolha diária por fazer alguma tarefa, que desenvolvemos a 

pesquisa com o olhar voltado para escolhas diárias e do cotidiano que impactam a qualidade 

de vida do indivíduo. Para Marx
3
 (1921, apud HELLER, 1989, p. 4) ―os componentes da 

essência humana que fazem parte do cotidiano estão pautados no trabalho, na socialidade, na 

universalidade, na consciência e na liberdade‖. E Heller (1989, p. 40) completa o raciocínio 

quando diz que ―a condução da vida supõe, para cada um, uma vida própria, embora 

                                                 
3
  MARX, Karl. Theorien über den Mehrwert. Stuttgart, II/I, 1921, p. 309 ss. 
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mantendo-se a estrutura da cotidianidade; cada qual deverá apropriar-se a seu modo da 

realidade e impor a ela a marca de sua personalidade‖. 

                ―O homem da cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e receptivo, mas não tem nem 

tempo, nem possibilidade de absorver inteiramente em nenhum desses aspectos.‖ (HELLER, 

1989, p. 17, 20 e 21) A partir dessa afirmação, faz-se necessário apresentar, primeiro, o que é 

o homem da cotidianidade. Sendo assim, pode-se dizer que é aquele que é composto por suas 

atitudes diárias (como andar, beber, comer...) e movido por seus desejos particulares. O 

indivíduo se encontra na relação das necessidades do ―eu‖ (singular) e do genérico, 

caracterizando assim o humano-genérico. O ―genérico‖ está contido em todas as atividades de 

caráter comum, mesmo que com motivos particulares. 

 

O indivíduo é sempre, simultaneamente, ser particular e ser genérico [...] Na 

maioria dos casos, o particular não é nem o sentimento e nem a paixão, mas 

sim seu modo de manifestar-se referido ao eu e a colocação a serviço das 

necessidades e da teleologia do indivíduo. Enquanto indivíduo, é o homem 

um ser genérico, já que é produto e expressão de suas relações sociais, 

herdeiro e preservador do desenvolvimento humano; o representante do 

humano-genérico não é jamais o homem sozinho, mas sempre a integração 

(tribo, classe, nação, humanidade) – cuja parte consciente é o homem e na 

qual se forma sua ―consciência de nós‖. [...] A elevação ao humano-genérico 

não significa jamais uma abolição da particularidade. A maioria das ações e 

escolhas tem motivação heterogênea, mas motivações particulares e as 

genérico-morais encontram-se e se unem, de modo que a elevação acima do 

particular-individual jamais se reduz de maneira completa, nem jamais deixa 

de existir inteiramente, mas ocorre geralmente em maior ou menor medida. 

(HELLER, 1989, p. 20, 21 e 24) 

 

Para analisar a vida cotidiana, em determinados momentos, a autora diz que é 

necessário ―suspender-se‖ para que só então seja possível ver, analisar e identificar o que 

realmente acontece nesse dia a dia que no qual estamos inseridos. Para tal suspensão, torna-se 

necessário o homem mudar a sua relação de particularidade e generalidade para uma unidade 

consciente do particular e do genérico e isso só ocorre, segundo Heller (1989, p. 23), quando 

rompemos com a cotidianidade. Para a autora, existem quatro formas de suspensão da vida 

cotidiana: o trabalho, a arte, a ciência e a moral. Já Carvalho (2007, p. 28) explica que ―esta 

suspensão da vida cotidiana não é fuga: é um circuito, porque se sai dela e se retorna a ela de 

forma modificada‖. É uma construção de novas maneiras de agir diante de situações nas quais 

estamos vivendo.  

A partir do entendimento do homem da cotidianidade, podemos seguir para a relação 

da sua vida para com o tempo. Heller (1989), quando apresenta a questão do tempo associada 

a percepções da vida cotidiana, diz que o homem não tem tempo para tal feito. Essa relação 
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do cotidiano no tempo-espaço sofre influência da modernização da estrutura física, 

tecnológica, política, econômica e social de que fazemos parte. Para ela, ―a vida cotidiana não 

está fora da história, mas no ―centro‖ do acontecer histórico: é a verdadeira ―essência‖ da 

substância social.  A modernização e o progresso empregam na vida cotidiana um outro ritmo 

e provoca a sensação de que nada de antigo se mantém e o que é novo passa tão rápido que 

não cria raízes. Para Marshall Berman (2007, p. 24), ―a experiência de tempo e espaço, de si 

mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida que é compartilhada por homens e 

mulheres pode ser designada como modernidade‖.   

 

A modernidade anula fronteiras geográficas e raciais, de classe, de religião e 

ideologia, mas que ao mesmo tempo ela nos despeja um turbilhão de 

permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade 

e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse 

Marx, ―tudo o que é sólido desmancha no ar‖. [...] O turbilhão da vida 

moderna tem sido alimentado por muitas fontes: grandes descobertas nas 

ciências físicas; a industrialização da produção; sistemas de comunicação de 

massa. (BERMAN, 2007, p. 24 e 25) 

 

As explicações do homem do cotidiano, da sua suspensão para que haja um ―pleno‖ 

entendimento do que é vivido por ele e da mudança na relação entre o tempo-espaço, são 

válidas para que possamos observar como as mídias sociais têm sido usadas para transmitir 

informações tão intrínsecas ao nosso dia a dia. A questão é que quanto mais mergulhado o 

indivíduo está nas suas atividades diárias, mais difícil se torna sair desse universo para fazer 

uma reflexão sobre a forma que leva a vida. Dessa maneira, ele fica mais vulnerável e mais 

flexível para absorver o conteúdo que lhe é oferecido nas mídias que ele procura, seja a mídia 

social ou a mídia tradicional. E a proposta aqui é ―suspender‖ o cotidiano ao qual estamos 

imersos para poder fazer uma análise crítica do que é entregue eventualmente nas casas e nos 

celulares de cada um por meio dos veículos de comunicação e dos perfis (nas mídias sociais) 

ligados ao tema qualidade de vida.  

Não basta entender o cotidiano apenas como um momento recheado de atividades 

que ou dão sentido ou dão significado, mas sim como uma estrutura ―heterogênea‖ que é 

composta por ―partes orgânicas‖ da vida. A heterogeneidade se dá por conta da diversidade de 

conteúdos que dão importância e mensuração aos nossos tipos de atividades. Já as partes 

orgânicas da vida cotidiana são compostas, segundo Heller (1989, p. 18), pela organização do 

trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada, o 

intercâmbio e a purificação. Essa composição, além de heterogênea, segue uma hierarquia que 

promove a organicidade dos conteúdos. Atrelada a essa parte orgânica temos a história 

(social, política e econômica) que se torna a substância da sociedade e cabe ao homem, como 
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portador da objetividade social, construir e transmitir cada estrutura social dentro do seu 

cotidiano. Maria do Carmo Brant de Carvalho (2007), no livro Cotidiano: conhecimento e 

crítica, cita Heller
4
 (1989, apud CARVALHO, 2007, p. 28), ao afirmar que ―os homens são 

os motores das relações sociais‖. Segundo Carvalho (2007, p. 29), ―a vida cotidiana se insere 

na história e se modifica e modifica as relações sociais. Mas a direção destas modificações 

depende estritamente da consciência que os homens portam de sua ‗essência‘ e dos valores 

presentes ou não ao seu desenvolvimento.‖  

 

A vinculação do indivíduo com a sociedade coincide com a vinculação do 

indivíduo com a comunidade quando a mais alta integração social assume 

ela mesma um caráter comunitário. [...] a medida em que minha 

individualidade ―constrói‖ o grupo a que pertenço, ―meus‖ grupos 

convertem-se paulatinamente em comunidades. Nem todo grupo, portanto, 

pode ser considerado como uma comunidade, embora qualquer grupo possa 

chegar a ser comunidade. [...] o indivíduo pode pertencer a numerosos 

grupos, na medida em que o fato de pertencer a grupos define-se através de 

uma certa analogia de interesses e de objetivos, bem como mediante uma 

certa atividade em comum. (HELLER, 1989, p. 65 e 66) 

 

E é sobre essas modificações sociais (com base na essência humana apresentada 

aqui) que se desenvolve a dissertação, voltando a atenção para o trabalho feito pela mídia 

social junto ao cotidiano que impacta as partes orgânicas da vida, cria novas identidades e, 

consequentemente, influenciam na maneira de viver e de consumir. O equilíbrio entre 

trabalho, a vida privada, a atividade social, os lazeres e o descanso (partes orgânicas da vida) 

interferem na qualidade de vida do indivíduo.  

 

1.1 Qualidade de vida (QV) 

Conceituar Qualidade de Vida (QV) é uma tarefa que abre caminhos para diferentes 

perspectivas e conclusões. O Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 

definiu a QV como ―a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura 

e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações‖
5
. A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que a Qualidade de Vida 

pode ser avaliada sob alguns domínios, dentre eles: o físico, psicológico, relações sociais e 

meio ambiente. O conceito ―Qualidade de Vida‖, segundo a OMS, representa de uma maneira 

                                                 
4
  HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 3ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1989. 

 
5
  The Whoqol Group. The development of the World Health Organization quality of life assessment instrument 

(the WHOQOL). In: ORLEY, J.;  KUYKEN, W. (editors). Quality of life assessment: international perspectives.  

 Heidelberg: Springer Verlag, 1994. p. 41-60. 
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ampla como e o que deve ser feito por um indivíduo para manter-se em equilíbrio como o 

corpo e a mente, contudo, ele ainda remete a escolhas de cunho individual e seletivo (tendo 

em vista que cada um estabelece para si o que é ou não é, ter e viver com ―Qualidade de 

Vida‖). A mídia tradicional (TV e mídia impressa) se empenha para criar um conceito padrão-

coletivo, tangível e consumível através de um conceito supostamente individualizante e 

subjetivo que é a ―Qualidade de Vida‖. Em paralelo, as mídias sociais apropriam-se desses 

conceitos padrões-coletivos para impulsionar e propagar os conteúdos que nela são 

publicados. É possível verificar que essa transformação é capaz de construir um novo 

comportamento social-midiático, interferindo no cotidiano, na forma de consumo de bens e 

serviços e na maneira de viver do indivíduo na sociedade.  

O recorte e a análise sobre consumo, cotidiano, estetização e qualidade de vida desta 

pesquisa envolve mulheres corredoras (amadoras) de rua, com idade de 30 a 45 anos. Em 

geral, são pessoas comuns, que trabalham e possuem suas tarefas diárias a serem cumpridas. 

Diante disso, o foco sobre a alimentação e a manutenção da qualidade de vida fica baseado 

nesse perfil de pessoas. Ao falar sobre QV conectamo-nos aos domínios definidos pela OMS 

e, como já mencionados anteriormente, ao falarmos do domínio físico, devemos nos ater à 

importância do equilíbrio entre o corpo e a mente e para isso é necessário uma alimentação 

saudável e a prática de atividades físicas para manter o corpo firme de modo que suporte o 

que receberá do campo psicológico.   

 

Pesquisas como as da American Dietetic Association (ADA) Trends apoiam 

a ideia de que um número crescente de adultos, mais mulheres do que 

homens, está em busca de informações nutricionais e usando-as para fazer 

mudanças positivas em seu estilo de vida. Em uma pesquisa recente, quase 

70% de 30.000 adultos americanos afirmaram que estão tentando consumir 

alimentos mais saudáveis; metade está buscando valor nutricional e tem uma 

preocupação contínua com o controle de calorias (DORNBLASER
6
, 2006, 

apud MAHAN, 2013, p. 875).  

 

De acordo com a pesquisa da American Dietetic Association (ADA) (MAHAN, 

2013, p. 875), realizada em 2008, três em cada cinco consumidores acreditam que 

alimentação, nutrição e atividade física são ―muito importantes‖ para eles, mulheres mais que 

homens, mas os resultados mostraram que embora haja essa consciência da população 

americana, o número de pessoas sedentárias e com sua saúde em risco permanece maior que 

os que praticam atividade física e cuidam da sua alimentação. As justificativas de maior 

relevância para a permanência na obesidade ou a falta de atividades físicas divulgadas pela 
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pesquisa são que: as pessoas não viam razões para ajustar seus padrões de alimentação e 

nutrição, pois diziam estar satisfeitas com seu estado de saúde atual e os demais por não terem 

que abrir mão dos alimentos que gostam. Já os que possuem interesse em mudar a 

alimentação e comportamento disseram que as limitações de tempo, a falta de informações 

práticas e orientações confusas os atrapalham. E nessa composição de falta de tempo com a 

dificuldade em obter informações claras e corretas para cada perfil de pessoa que muitos 

veículos de comunicação atuam apresentando possíveis caminhos para se chegar ao bem-estar 

alimentar. Contudo, a gama e generalidade do assunto (sobre alimentação) exposto nas mídias 

tradicionais e na internet não resolve a questão; as pessoas ainda continuam com 

questionamentos sobre sua saúde alimentar e, consequentemente, sobre o que fazer. 

Tornando-se assim uma ―vítima‖ fácil para os estímulos do consumo.  

Falamos da alimentação com o pensamento sobre ingerir gêneros que mantenham o 

corpo saudável e dessa forma chegar ao equilíbrio e manter uma qualidade de vida. Afinal, 

está ―na moda‖ a ideia de manter-se informado sobre saúde e alimentação. É verdade que os 

veículos de comunicação contribuem para divulgar mensagens relacionadas aos benefícios 

potenciais e aos riscos de certos alimentos e nutrientes, tais como: os efeitos negativos da 

gordura saturada, ácidos graxos trans, e do sódio. Com o decorrer dos anos, os consumidores 

passaram a ser mais conscientes sobre os benefícios dos nutrientes de cada alimento e estão 

lendo os rótulos com mais frequência, e isso inclui a tabela de Informações Nutricionais. 

Todavia, ainda seguem o que a grande mídia apresenta. Para o consumidor adulto a promessa 

de benefícios específicos (emagreça rápido, por exemplo) parecer ser mais importante do que 

a mensagem que deveria ser padrão ―é bom para você porque é saudável‖ (ADA
7
, 2008, apud 

MAHAN, 2013, p. 880). Por outro lado, existe também a busca pelo peso ideal influenciado 

pela mídia tradicional e as redes sociais. Diante disso, inúmeras pessoas ao redor do mundo 

vivem a incessante busca pelo emagrecimento, acreditando que sendo/estando magras 

também terão qualidade de vida; e não estão preocupadas com o que de fato pode ser 

impactado: a saúde. 

A pesquisa de Alimento e Saúde do International Food Information Council (IFIC) descobriu 

que ―metade dos americanos está tentando perder peso, dois terços afirmaram estar fazendo 

mudanças nos tipos e quantidades de alimentos consumidos, e 70% mostraram preocupação 
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com seu peso.‖. (IFIC
8
, 2009, apud MAHAN, 2013, p. 876). E o cenário não muda muito no 

Brasil. Segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizada nas 26 capitais e no Distrito Federal de 

fevereiro a dezembro de 2017 e divulgada pelo Ministério da Saúde
9
 em junho de 2018, o 

Brasil está com a obesidade em alta, mas tem crescido a busca por uma vida saudável. 

Segundo a pesquisa, um em cada cinco brasileiros (18,9%) são obesos e que mais da metade 

(54,0%) da população das capitais brasileiras estão acima do peso. Obesidade e sobrepeso 

estão diretamente ligados ao desequilíbrio calórico. O critério da obesidade nesta pesquisa foi 

avaliado levando em consideração o Índice de Massa Corporal (IMC).  

 

Apesar desta mudança no hábito da população, os níveis de obesidade e 

excesso de peso ainda preocupam nos jovens. Em dez anos, houve o 

crescimento de 110% no número de pessoas de 18 a 24 anos que sofrem 

com obesidade, quase o dobro do aumento em todas as faixas etárias 

(60%). Nas faixas de 25 a 34 anos houve alta de 69,0%; de 35 a 44 anos 

(23,0%); 45 a 54 anos (14,0%); de 55 a 64 anos (16,0%); e nos idosos 

acima de 65 anos houve crescimento de 2,0%. Quando falamos em excesso 

de peso, o crescimento foi de 56%. Assim como a obesidade, o excesso de 

peso também cresceu entre as faixas etárias da população brasileira. De 25 

a 34 anos houve alta de 33,0%; de 35 a 44 anos (25,0%); 45 a 54 anos 

(12,0%); de 55 a 64 anos (8,0%) e nos idosos acima de 65 anos houve 

crescimento de 14,0%. O dado geral mostra que 54% da população 

brasileira sofre com excesso de peso. (Matéria divulgada no site oficial do 

Ministério da Saúde, dia 18 de junho de 2018) 

Nos embalos dessa preocupação com a obesidade existe a busca pelo 

emagrecimento, que ora é feita de maneira saudável e com o acompanhamento de 

profissionais, ora é feita de maneira autônoma sem orientação médica. Essa segunda forma 

é o que avaliamos nesta dissertação. Mapeamos diferentes motivações para a mudança de 

hábitos alimentares, algumas corredoras atrelam suas novas escolhas às necessidades 

individuais de evoluir sua performance nas corridas, outras pela saúde e outras por critérios 

estéticos.  

 

 

 

 

                                                 
8
  International Food Information Council (IFIC): Food & health survey: consumer attitudes toward food, nutrition 

& 

 health: a benchmark survey 2009, Washington, DC, 2009. Accessed March 2010 from 

http://www.foodinsight.org/. 
9
  http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43604-apesar-de-obesidade-em-alta-pesquisa-mostra-

brasileiros-mais-saudaveis Acesso em: 25 out. 2018. 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43604-apesar-de-obesidade-em-alta-pesquisa-mostra-brasileiros-mais-saudaveis
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43604-apesar-de-obesidade-em-alta-pesquisa-mostra-brasileiros-mais-saudaveis


 

 

29 

 

Figura 1: Motivações para mudanças nos hábitos alimentares 

 

Ao analisar o gráfico anterior, é possível inferir que a busca pela ―saúde‖ influencia 

na evolução nas corridas e estar com uma alimentação saudável é parte do caminho para 

quem busca ter ou manter corpo pautado na estética. Sendo assim, a motivação ―saúde‖, 

dentro dos parâmetros médicos, está ligada à ―evolução nas corridas‖ e a ―estética‖.  

Sobre a motivação ―evolução nas corridas‖ é possível verificar que para melhorar a 

performance nos esportes é necessário alimentar-se com nutrientes que sejam apropriados 

para o desenvolvimento do corpo em tal atividade, ou seja, ter cuidados com a saúde. Essa 

mesma motivação também contribui para a construção de um corpo mais atlético, o que 

abrange a questão da estética. Logo, a evolução nas corridas pode estar ligada à saúde e à 

estética, tendo como base os caminhos sob orientações médicas.  

Sobre a motivação ―estética‖, precisamos ser mais cautelosos na análise. Pois se a 

estética for a motivação principal, com orientações médicas é possível manter a saúde, 

evoluir nas corridas e manter-se com o corpo desejado. Mas se a motivação for a estética 

sem a orientação médica, nem sempre haverá a melhora da saúde e a evolução nas corridas.  

Ao percebermos as corredoras de rua mudarem seus hábitos alimentares para 

melhorar seu desenvolvimento nas atividades físicas, buscamos saber o que exatamente 
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estava por trás dessas novas escolhas. Se era apenas pela evolução nas corridas, se o mais 

importante eram os cuidados com a saúde que as motivavam ou se por trás disso havia como 

motivação principal a busca por um corpo pautado nos padrões de beleza e consumo ditados 

pela mídia tradicional e redes sociais. Por meio das entrevistas, procuramos saber se essa 

última motivação (estética) influenciava mais as escolhas sobre o que as mulheres viam nos 

perfis que seguiam no Instagram.  

Essa busca pela ―estética‖ entra como tema das perguntas durante as entrevistas de 

profundidade, exatamente para identificarmos as reais motivações das corredoras. E mesmo 

que as três motivações – busca pela saúde, desenvolvimento esportivo/performance e 

padrões da estética de consumo – existam para elas, quais delas têm mais peso no momento 

da mudança de hábitos alimentares. 

Vale lembrar que, para ter uma boa saúde, é necessário combinar atividades físicas 

com escolhas alimentares adequadas às necessidades pessoais de equilíbrio energético e 

nutricional. ―Um peso não saudável ou uma preocupação doentia com o peso corporal afetam 

não só a saúde em geral, como também a fertilidade e a capacidade de engravidar das 

mulheres.‖ (MAHAN, 2013, p. 881) 

 O Instituto Nacional de Saúde dos EUA
10

 diz que uma alimentação saudável, no 

caso das mulheres, envolve o consumo de verduras com grãos integrais, frutas, vegetais, 

fontes de proteína magras ou pobre em gordura, além de laticínios desnatados ou bebidas à 

base de soja. Essa é uma maneira de gerar um equilíbrio hormonal, controlar o peso e até 

mesmo contribuir com o alívio do transtorno pré-menstrual (TPM). Diante disso, é importante 

destacarmos que a alimentação saudável não pode ser confundida com a alimentação fitness, 

tão divulgada nos perfis das redes sociais. Esse tipo de alimentação (fitness) estabelece 

critérios vinculados à busca por um corpo, por vezes, adquirido por atletas e/ou pessoas 

focadas em desenvolver e em melhorar seu desempenho nas atividades físicas. Essa não é 

considerada uma alimentação saudável para todos os tipos de pessoas, pois, de acordo com os 

profissionais de saúde, cada pessoa possui uma necessidade nutricional específica que vai 

variar de acordo com sua idade, gênero, histórico de saúde e atividades diárias. 

Segundo o Institute of Medicine (IOM), em pesquisa divulgada no livro Krause: 

alimentos, nutrição e dietoterapia (MAHAN, 2013, p. 877), os conceitos de alimentação 

saudável, densidade nutricional e alimentos nutritivos estão sendo debatidos por profissionais 

de alimentação e nutrição. ―A ideia de expressar a densidade nutricional por meio dos rótulos 
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  National Institutes of Health [NIH] and Office of Dietary Supplements [ODS], 2007. 
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dos alimentos é um ponto de discussão importante‖, além de construir e manter o hábito dos 

consumidores em ler os dados das tabelas nutricionais e assim evitar que informações sejam 

mal divulgadas na grande mídia. ―Existe um esforço contínuo em listar informações nos 

rótulos dos alimentos, particularmente sistemas de frente do pacote, que têm o objetivo de 

ajudar os consumidores a entender o que há no seu alimento‖, apresenta o IOM. A Pesquisa 

sobre Saúde e Alimentação e o estudo da ADA Trends são exemplos de estudos de referência 

que fornecem indicações de atitudes do consumidor sobre alimentos e saúde. Mesmo com 

todo o esforço dos profissionais ligados à saúde, alimentação e atividades físicas, ainda sim 

existem pessoas que fazem suas escolhas com base apenas no que veem na televisão, na 

internet, e por muitas vezes, nas mídias sociais. Esta última forma de adquirir informação 

causa preocupação sobre a veracidade da informação, uma vez que cada um escreve o que 

pensa e nem sempre buscam os dados de fontes confiáveis. 

Diante dessa facilidade de acesso e da contraditória (uma vez que nem todas as 

fontes são confiáveis) busca por informações ligadas à alimentação é que tomaremos como 

base os seguintes argumentos: Qualidade de Vida envolve a alimentação correta e de acordo 

com cada perfil. O que chamamos de Qualidade de Vida também é vista como bem-estar e o 

Wellness Councils of America (WELCOA) descreve bem-estar como um processo que 

envolve ―estar consciente do que seja uma saúde melhor‖ e ―estar trabalhando ativamente 

para alcançar este objetivo‖ (WELCOA
11

, 2009, apud MAHAN, 2013, p. 878).  

 

Com isto em mente, o estado de bem-estar pode existir em qualquer idade e 

pode iniciar-se em qualquer ponto da vida de uma pessoa. Bem-estar é mais 

do que a saúde física e o estar bem. O estado de bem-estar inclui a saúde 

mental e espiritual e abarca a habilidade de uma pessoa para seguir a 

Maslow‘s Hierarchy of Needs (Hierarquia de Necessidades Nutricionais) 

(MASLOW
12

, 1970, apud MAHAN 2013, p. 878). 

 

As formas com que cada indivíduo avalia sua própria saúde, seja ela física e mental, 

está relacionada com o bem-estar que influencia na sua qualidade de vida. ―Qualidade de vida 

relacionada com a saúde (HRQOL do inglês, health-related quality of life) é um conceito que 

pode ser usado para medir os efeitos das condições presentes de saúde no decorrer do dia a dia 

do indivíduo.‖ (MAHAN, 2013, p. 879) O Centers for Disease Control and Prevention 

Health (CDC) criou ferramentas de trabalho profissionais para medir as percepções da 

qualidade de vida, incluindo a percepção de ―sentir-se saudável‖. E por meio dessa qualidade 
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  Wellness Councils of America (WELCOA), The 7 benchmarks of success. WELCOA, Omaha, Nebr, 2009. 

Accessed: March 2010 from http://www.welcoa.org/ 
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  MASLOW, A. Motivation and personality. 2ª ed. New York: Harper, 1970. 
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de vida vinculada ao quesito saúde foi possível estabelecer critérios de avaliação qualitativa 

sobre sentir-se bem e com qualidade de vida. Essa foi uma maneira encontrada pelo CDC de 

mensurar a QV e desenvolver meios para melhorá-la. Na pesquisa é possível ver que na fase 

adulta é possível identificar o estado de saúde e atuar positivamente para mudar os pontos 

negativos no que impacta a qualidade de vida; sendo assim, podemos dizer que esse perfil de 

pessoas precisa ser impactado para que possa influenciar os que estão ao seu redor. Se o CDC 

ligado aos assuntos sobre a saúde pensa assim, com os veículos de comunicação não seria 

diferente. ―Um bem-estar positivo pode influenciar não só a saúde do adulto, mas também 

daqueles em sua esfera de influência.‖ (MAHAN, 2013, p. 879) E com a gama de pessoas 

ávidas pelo desejo de ter qualidade de vida, com muito, pouco ou nenhum esforço, é fácil 

afetá-las (positiva e negativamente) com o que é compartilhado nas mídias sociais.  

Quando se trata de abordar conceitos publicizados com sentidos dúbios ou até 

mesmo que incentivem escolhas e formação de opiniões de senso comum sobre alimentação, 

saúde, bem-estar e QV, faz-se necessário observar para quais fins os conceitos são 

apresentados à sociedade. Dessa forma, voltamos à ideia de Heller de tentarmos a suspensão 

do cotidiano para identificarmos de maneira racional o que se passa por trás de inúmeras 

mensagens que ditam, nos veículos de comunicação, o conceito de QV como algo 

mensurável, concreto e tangível, a ponto de fazermos ligações involuntárias de bens, produtos 

e serviços a promoção da QV de um indivíduo.  

Para facilitar o entendimento dessa relação e apropriação do conceito de QV, damos 

como exemplo as tradicionais propagandas de margarinas, veiculadas nas televisões, que nos 

apresentam sempre uma família linda e feliz. Se suspendermos para analisar o que é oferecido 

ao público, entenderemos que por mais que a margarina seja boa (isso sem fazer juízo de 

valor do produto), a felicidade da família não está ligada apenas ao ato de consumir 

especificamente aquela margarina, mas sim a todo o contexto que envolve o consumo do 

produto. No plano de fundo e/ou em segundo plano existem outras mensagens sendo 

transmitidas. Geralmente, a família que está feliz possui uma bela casa, uma mesa farta e está 

completa com pais e filhos sentados ao redor da mesa.  

E aí fica a pergunta: será que é apenas comprar aquela margarina que faz aquelas 

pessoas felizes? Indo mais além, todo o cenário e o contexto de alimentos frescos à mesa, 

incluindo a margarina, não sugere que aquelas pessoas estão consumindo qualidade de vida? 

Com base no equilíbrio entre trabalho, saúde e lazer (apresentados pela OMS) como conceito 

base de QV, uma família completa que no anúncio aparece tomando café da manhã em uma 

boa casa, destaca uma atividade cotidiana e transmite a mensagem não verbal de que todos 
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que ocupam o espaço estão felizes, e que você também pode fazer parte desse cenário de boa 

vida se consumir aquele determinado produto.  

Nesse contexto, existem diferentes mensagens ligadas à simples propaganda de 

margarina e o mesmo ocorre com diversos modelos de divulgação de bens, produtos e 

serviços que possuem como mensagem subliminar a promoção da qualidade de vida que 

acaba sendo reforçada pela tomada de decisão ligada ao ato de consumir. Dessa maneira, é 

possível ilustrar que o conceito de qualidade de vida perpassa por inúmeras formas de 

divulgação e que se criou um padrão, de fácil mensuração e tangível para poder, mesmo que 

involuntariamente, destacar o que é qualidade de vida e incentivar que para possuir essa 

qualidade, faz-se necessário estar de acordo com o que a propaganda propõe. Ainda que a 

avaliação sobre ―ter ou não qualidade de vida‖ no âmbito das relações e interações sociais 

possua um olhar/valor subjetivo, existem situações que norteiam e padronizam o conceito de 

qualidade de vida e essa padronização, muitas das vezes, é inserida no cotidiano através da 

mídia tradicional e mídias sociais.  

Há autores, como Zygmunt Bauman, que dizem que a qualidade de vida também está 

pautada na capacidade de consumo do indivíduo, da sociedade. E que muitas vezes pode se 

afirmar que tem qualidade de vida aquele que pode consumir mais em todas as instâncias da 

vida cotidiana, ou, usando as palavras de Heller (1989, p. 18), em todas as partes orgânicas da 

vida. Se há possibilidade de consumo, há qualidade de vida e vice-versa. 

A engrenagem que move os estímulos ligados ao ato de consumir se reinventa a cada 

época gerando novas formas de se relacionar e novas identidades. Na construção de 

identidades pautadas pela representatividade que o consumo carrega, a sociedade a partir dos 

anos 70 passou a pensar na obtenção de produtos e maneiras que satisfizessem o ―eu‖, que 

proporcionassem um conforto individual sobre como viver. Segundo Colin Campbell (2006, 

p. 23), ―nas duas últimas décadas, as ciências sociais passaram a tratar os processos de 

reprodução social e construção de subjetividades e identidades quase como ‗sinônimos‘ de 

consumo‖. O olhar das ciências sociais sobre a perspectiva da Qualidade de Vida iniciou-se a 

partir dessa mudança de comportamento de ―não se viver apenas tendo mais, e sim viver 

melhor‖. E impulsionou um novo ideal de vida, que, de acordo com Gilles Lipovetsky (2011, 

p. 171), tornou-se ―mais qualitativo, mais estético, emocional e cultural‖. A partir desse breve 

histórico das mudanças sobre o consumo analisada pelos estudiosos das ciências sociais, 

podemos dizer que hoje ao ler uma revista, navegar na internet ou até mesmo nas mídias 

sociais, somos impactados pelos assuntos oferecidos e, diante do turbilhão de acontecimentos 
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no qual estamos imersos, acabamos criando o hábito de reproduzir as escolhas que nos são 

sugeridas e as tornamos parte do nosso cotidiano.  

Campbell (2006, p. 23) diz que ―ao customizarmos uma roupa, ao adotarmos 

determinado tipo de dieta alimentar, ao ouvirmos determinado tipo de música, podemos estar 

tanto ‗consumindo‘, no sentido de uma experiência, quanto ‗construindo‘, por meio de 

produtos, uma determinada identidade, ou ainda nos ‗autodescobrindo‘, ou ‗resistindo‘ ao 

avanço do consumismo em nossas vidas‖.  Seja para satisfazer a necessidade do ―eu‖, para 

afirmar uma identidade ou simplesmente algo que se faça no automático movido pelas ações 

daqueles que nos cercam, a verdade é que somos vítimas e causadores das mudanças que 

envolvem o consumo, nesse caso o consumo voltado para a promoção da qualidade de vida.  

Precisamos sair do meio ao qual estamos imersos para visualizar de maneira clara e 

eficiente o que não costumamos ver quando estamos mergulhados nas tarefas do dia a dia: 

somos, ao mesmo tempo, causadores e vítimas das consequências das nossas escolhas de 

consumo que impactam a nossa maneira de viver. A preocupação com a forma que o 

indivíduo leva a vida no seu cotidiano – estando ele em sua casa ou em seu trabalho, vivendo 

um momento individual ou coletivo (que, segundo Agnes Heller [1989, p. 18] chama o 

trabalho, a vida privada, o lazer e o descanso de ―parte orgânica da vida‖) – supera as 

barreiras sociais e transcende para diversas áreas do conhecimento, podendo ser: econômica, 

social, urbana e comunicacional.  

Colin Campbell
13

 apresenta um olhar positivo sobre o consumo. O autor revela que 

através do consumo nos descobrimos e podemos mostrar a todos quem verdadeiramente 

somos e que na sociedade contemporânea esse ato de consumir revela o significado e a 

identidade que temos. Segundo Barbosa (2004, p. 50), Campbell acredita que ―os nossos 

selves [identidade] são definidos pelos nossos gostos e preferências pessoais e o consumo 

funciona, nesse contexto, como uma avenida de conhecimento e reconhecimento do que sou‖.  

Na construção de identidades pautada pela representatividade que o consumo 

carrega, a sociedade a partir dos anos 1970 passou a pensar na obtenção de produtos e 

maneiras que satisfizessem o ―eu‖, que proporcionasse um conforto individual sobre como 

viver. A dinâmica básica da particularidade individual humana é a satisfação dessas 

necessidades do ―eu‖. (HELLER, 1989, p. 20) 

Diversos fatores ao longo dos anos serviram como instrumento de transformação da 

sociedade. O final do século XX foi marcado pela expansão midiática e, em especial, o 
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  CAMPBELL, Collin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 



 

 

35 

 

crescimento da televisão. No século XXI, a internet ganhou espaço, popularizou-se, 

dinamizou a forma de transmitir informações, mudou a noção de espaço-tempo (com as 

informações transmitidas de um lugar a outro em um intervalo de tempo menor) e ainda 

modificou as relações sociais. Diante da avalanche de mudanças tecnológicas, alguns veículos 

deixaram de existir, outros se reinventaram e, em meio a toda a transformação, novas formas 

de consumo surgiram e se adaptaram à atual realidade. Ao correlacionar o avanço da 

tecnologia ao crescimento dos centros urbanos temos novos comportamentos gerados com 

base na satisfação das necessidades dos indivíduos em manterem-se saudáveis e conectados 

com as últimas tendências de consumo, seja de produtos, serviços, bens e até mesmo do 

consumo de qualidade de vida. 

O estudo em questão tem como recorte mulheres corredoras de rua que transformam a 

qualidade de vida em objeto de consumo. Os eventos de corrida do Circuito Rio Antigo, que 

promove corridas de ruas atreladas ao resgate do contato e valorização do centro histórico 

urbano da cidade do Rio de Janeiro, é uma das competições acompanhadas e vividas pelas 

atletas e leva a pesquisa a uma avaliação da busca pela QV com o consumo e uso dos espaços 

urbanos. Essa imersão em um espaço social urbano antes degradado e esquecido pela 

população do Rio pode ser avaliada sob o olhar de elaboração de um novo ―mundo social‖ 

definido por Pierre Bourdieu (2004, p. 160), em que fala que o ―mundo social‖ apresenta-se 

―objetivamente como um sistema simbólico que é organizado segundo a lógica da diferença‖, 

que nesse caso ganha notoriedade a partir da publicização e promoção de um evento que leva 

as pessoas aos locais que antes não despertavam interesse. Segundo Ricardo Ferreira Freitas 

(2011, p. 51), coordenador do Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo (LACON) na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a mídia suscita valores e incorpora 

processos em que os cidadãos ―criam e recriam sentimentos‖ sobre os espaços da cidade. O 

autor fala que ―as práticas sociais de produção, circulação e recepção de discursos constituem-

se em fatores importantes na formação e na manutenção e mudança das representações 

sociais‖.  

Sendo assim, conclui-se que o conceito qualidade de vida perpassa pelo cotidiano, é 

usado como ferramenta de incentivo ao consumo e é aplicado nas formas de experimentar e 

viver os centros urbanos, formando um novo comportamento e um novo espaço social. ―O 

espaço social [centro histórico urbano] tende a funcionar como um espaço simbólico [agora 

com o destaque para um evento de promoção de ―Qualidade de Vida‖], um espaço de estilos 

de vida e de grupos caracterizados por estilos de vidas diferentes‖ (BOURDIEU, 2004, 

p.160), e que reunidos constroem uma nova concepção de cultura, e consequentemente de 
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sociedade. Todo esse cenário é palco de novas formas de processos e práticas da comunicação 

que incentivam o nascimento de grupos sociais e midiáticos que ocupam espaços no mundo 

real (com seus treinos constantes) e no mundo virtual (em grupos específicos nas redes 

sociais) e que estão conectados por um interesse comum: a busca pela qualidade de vida como 

forma de consumo.  
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2. IDENTIDADE, ESTETIZAÇÃO E CONSUMO NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

Atualmente, muitas pessoas, ao realizarem atos como os de comer, treinar e/ou 

viajar, estão mais preocupadas em registrar e compartilhar com outras pessoas seus momentos 

nas redes sociais a, efetivamente, experimentar o momento. Não que seja proibido ou 

inapropriado fazer uma fotografia, afinal, a fotografia é um registro e a concretização de um 

momento por meio de uma imagem que contribui para a formação de memórias e, ao ser 

revista, promove lembranças. Roland Barthes (1984, p. 13) no livro A câmara clara, descreve 

intimamente o que a fotografia significa para ele e para a sociedade: ―O que a fotografia 

reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá 

repetir-se existencialmente.‖ Essa ideia de que a fotografia documenta e se transforma em 

memória já foi apresentada por vários autores, tais como Roland Barthes, Susan Sontag e 

Philippe Dubois. A fotografia analisada por estes autores – antes do advento da internet – 

documentava, congelava aquele momento, concretizada, era guardada para se tornar parte da 

memória. Hoje, a fotografia pessoal vai além destas características, serve também para 

compartilhar com uma infinidade de possíveis pessoas momentos que seriam pessoais, mas 

que se tornam uma forma de discurso, pelo qual se constrói uma realidade cibernética 

simbólica, promovendo uma construção que vai além da concretização do real e da lembrança 

e passa para exposição de uma vida muitas vezes simulada que se constrói no ambiente 

online. De qualquer maneira, o que realmente importa para a maior parte das pessoas na 

sociedade atual é tornar público o que antes era privado ou simplesmente deixar o privado ser 

o público.  É como se houvesse uma obrigação formal [e ―velada‖] em tornar a vida privada 

em algo público, em uma evolução da sociedade moderna já percebida por Richard Sennett e 

descrita em sua obra O declínio do homem público (publicado originalmente em 1977).  No 

cenário que nos encontramos hoje, Zygmunt Bauman (2008, p. 8) fala sobre os novos 

comportamentos impulsionados pela publicização da vida privada nos sites de ―redes sociais‖; 

segundo ele, ―no cerne das redes sociais está o intercâmbio de informações pessoais. Os 

usuários ficam felizes por revelarem detalhes íntimos de suas vidas pessoais, fornecem 

informações precisas e compartilham fotografias.‖ E essa divulgação do que se faz 

diariamente é uma ação realizada por pessoas de todas as idades, de adolescentes a adultos, 

homens e mulheres. Embora essa pesquisa esteja voltada para ações de publicação feitas por 

mulheres, corredoras amadoras, de 30 a 45 anos, vale reforçar que essa ―confissão pública‖ 

(termo usado por Bauman, 2008) é algo que acomete a diferentes idades. Segundo o autor, ―o 

novo pendor pela confissão pública [de atividades diárias] não pode ser explicado [apenas] 
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por fatores específicos da idade. Essa atividade em transformar a vida privada em vida pública 

é impulsionada pelos meios eletrônicos ligados à internet e é um dos fatores que contribuem 

para a formação da identidade líquida no mundo líquido-moderno defendido pelo sociólogo 

Zygmunt Bauman. Sendo assim, podemos abordar os smartphones como instrumento de uma 

nova forma de divulgação do cotidiano e que é [romanticamente] identificado por Bauman 

(2008, p. 9) como ―confessionário eletrônico portátil‖. Ele diz que os usuários desses 

confessionários eletrônicos são ―aprendizes treinando e treinados na arte de viver numa 

sociedade confessional.‖. O autor afirma que essa é uma nova maneira de ver o indivíduo na 

sociedade líquida-moderna, uma sociedade confessional, sem fronteiras entre o privado e o 

público. 

Sociedade confessional – uma sociedade notória por eliminar a fronteira que 

antes separava o privado e o público, por transformar o ato de expor 

publicamente o privado numa virtude e num dever públicos, e por afastar da 

comunicação pública qualquer coisa que resista a ser reduzida a confidências 

privadas, assim como aqueles que se recusam a confidenciá-las. (BAUMAN, 

2008, p. 9 e 10) 
 

Enquanto Bauman fala sobre o indivíduo construindo sua identidade através da 

transformação da vida privada em vida pública numa sociedade líquida-moderna e como o 

consumo influencia nesse desenvolvimento identitário, o sociólogo e historiador Richard 

Sennett aborda a construção de uma identidade relacionada às mudanças na esfera pública, 

que envolve o ambiente familiar, os espaços públicos e a forma de nos relacionarmos nesses 

espaços.  

Diante de tais mudanças, faz-se necessário voltar na história para traçarmos uma 

linha narrativa das mudanças apresentadas por Sennett. No passado as regras valorizavam as 

determinações da res publica, pensando na coletividade. No mundo pós-moderno, a esfera 

pública valoriza a vida privada, buscando e oferecendo meios para que se compartilhe e 

divulgue cada vez mais o que é vivido cotidianamente.  Nesse mix do que é ―público ou 

privado‖ e do que é ―público e privado‖, diferentes autores debruçam-se em pesquisas 

comparativas do que vivemos no passado e como estamos vivendo agora. Sennett (2016, p. 15 

e 16) usa a decadência do Império Romano para falar do domínio público muito antes do que 

temos como realidade hoje.   

 

O romano privadamente buscava um outro princípio para contrapor ao 

público, um princípio baseado na transcendência religiosa do mundo. 

Privadamente, buscamos não tanto um princípio, mas uma reflexão, a saber, 

o que são nossas psiques, ou o que é autêntico em nossos sentimentos. 

Temos tentado tornar o fato de estarmos em privacidade, a sós ou com a 

família e amigos íntimos, um fim em si mesmo. (SENNETT, 2016, p. 16) 
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O autor fala dos vínculos que eram estabelecidos através de transações políticas, 

rituais da época do Império e que na res publica foram transformados em ―vínculos de 

associação e compromisso público entre pessoas que não estavam unidas pelos laços de 

família ou associações íntimas‖ promovendo ―o vínculo de uma multidão, de um povo, de 

uma sociedade organizada‖. Isso significa que ocorria a valorização de um conjunto de 

decisões tomadas por um grupo de pessoas, por uma multidão, por um povo, e nos dias atuais, 

a valorização gira em torno da vida privada de cada um, valoriza-se mais o indivíduo e não 

apenas o grupo. E essa importância dada ao lado privado e individual também colabora com a 

nova percepção e construção da identidade diante da espera pública apresentada por Sennett, e 

com os novos comportamentos e identidades no mundo líquido-moderno defendido por 

Bauman. 

O papel de cada um passa ser mais importante do que o papel da coletividade 

estabelecido anteriormente pela res publica. Sennett (2016, p. 16) diz que ―a participação na 

res publica é hoje, na maioria da vezes, uma questão de estar de acordo; e os fóruns para essa 

vida pública, como a cidade, estão em estado de decadência.‖ Abordado por Bauman (2001, 

p. 112) em seus textos sobre consumo e cidades, Sennett, em suas análises sobre a cidade e 

sociedade organizada, diz que a atividade que protege as pessoas umas das outras permitindo 

que possam estar juntas é a civilidade que desde então encontramos nos centros rurais e 

urbanos. Segundo Sennett (2016, p. 387), ―a civilidade existe quando uma pessoa não se torna 

um fardo para outras‖, ou seja, quando estabelecem comportamentos que visam ao respeito do 

espaço do outro. É nessa sociedade organizada e sobre essa civilidade envolvendo o público e 

privado que usamos como base para falar do que ocorre atualmente nas construções de 

identidades, de comportamentos e das maneiras de consumo das mulheres que se tornaram 

corredoras amadoras de rua. Dentro do universo das corredoras de rua existem atividades que 

incluem a relação de público e privado, assim como a civilidade dita por Sennett em seus 

textos. As atividades diárias sobre a corrida, que poderiam ser atividades comuns e privadas, 

transformam-se em atividades públicas à medida que querem apresentar aos seus pares, 

seguidores e espectadores, o que estão fazendo para continuarem seus exercícios mesmos em 

dias não tão fáceis, nos quais se dividem entre família, trabalho e cuidados com o corpo e a 

saúde. Nesse universo, a civilidade (comportamentos públicos) ganham destaque e alcançam 

inúmeras pessoas a partir do compartilhamento em ―confessionários eletrônicos‖ 

[smartphones, por exemplo].  
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2.1 Público e Privado 

Sennett (2016, p. 33) apresenta a ideia de público e privado abordando desde a 

origem das palavras em inglês e francês, suas aplicações e entendimentos nos séculos XVII, 

XVIII e XIX e os significados que ambas tiveram no Renascimento, no Iluminismo e no 

Capitalismo Industrial. Nas primeiras ocorrências no inglês, a palavra ―público‖ era entendida 

como bem comum na sociedade. No século XVII, ―público‖ significava aberto à observação 

de qualquer pessoa, enquanto ―privado‖ era uma região protegida da vida, definida pela 

família e pelos amigos. Em francês e durante o Renascimento, le public tornou-se uma região 

da sociabilidade [um lugar], e foi ligado também ao sentido de público-plateia (aqueles que 

frequentavam os teatros). No século XVIII, ainda em Paris e em Londres, o sentido passou a 

ser interpretado sobre a perspectiva de pessoas e lugares, tais como ―quem era o público e de 

onde se estava quando se saía em público‖.  

Ainda no século XVIII, mais precisamente em 1738, esse público urbano diverso 

recebe o nome de cosmopolita, que ―é um homem que se movimenta despreocupadamente em 

meio à diversidade, que está à vontade e sem nenhum vínculo nem paralelo com aquilo que 

lhe é familiar‖ (SENNETT, 2016, p. 34), é o ―homem público perfeito‖.   

 

O público veio significar uma vida que se passa fora da vida da família e dos 

amigos íntimos; na região pública, grupos sociais complexos e díspares 

teriam que entrar em contato inelutavelmente. E o centro dessa vida pública 

era a capital [o espaço urbano].  (SENNETT, 2016, p. 35) 

 

Dentro das peculiaridades que podem ser abordadas para distinguir o público do 

privado, exemplificamos com os usos dos trajes que eram usados em locais onde era possível 

encontrar pessoas desconhecidas e os trajes usados dentro das casas das pessoas. Segundo 

Gilles Lipovetsky (2015, p. 20), ―após o Renascimento, a arte, a beleza e os valores estéticos 

adquiriram um valor, uma dignidade, uma importância social novos‖ e essa valorização 

estética podia ser encontrada tanto na moda quanto nos ordenamentos urbanos. Ocorria uma 

―estilização do ambiente de vida que funcionava como meio de autoafirmação social e uma 

maneira de exibir posições e realçar o prestígio dos poderosos‖. 

Ainda na Europa no século XVIII, o uso dos trajes do final do século XVII só eram 

considerados adequados nos palcos ou nas ruas, uma vez que nos lares as roupas folgadas e 

simples eram a preferência de todas as classes. (Isso porque no século XVII havia leis 

suntuárias que determinavam quais roupas os criados, trabalhadores manuais, burgueses e 

nobres deveriam usar. O que já não existia no século XVIII.) Essa também é uma 

peculiaridade que mostra a mudança de comportamento nos ambientes considerados públicos 
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e privados, além do início da valorização do corpo como instrumento de apresentação da 

pessoa e diferenciação de classe.  

 

Surge aqui o primeiro dos termos de separação entre o domínio público e o 

domínio privado: como o privado era o mais natural, o corpo começa a 

surgir nele como em si mesmo expressivo. (...) Na rua, por contraste, eram 

usados trajes que marcavam de modo reconhecível o lugar de quem os 

vestia. A manutenção das formas globais da aparência do corpo, do final do 

século XVII, não pode ser, portanto, encarada como uma simples 

continuidade do passado. A tentativa visava usar imagens já aprovadas para 

o lugar da pessoa na sociedade, a fim de definir uma ordem social nas ruas. 

(SENNETT, 2016, p. 104 e 105) 

 

A vida pública era representada pelas exigências da civilidade (comportamentos 

públicos) e a vida privada pelas exigências da natureza (que exigiam ambientes mais restritos, 

mais íntimos), representada pela família. Essas duas exigências (da civilidade e da natureza 

íntima) viviam em equilíbrio no Iluminismo. Contudo, esse equilíbrio deixou de existir com a 

chegada do capitalismo industrial que agiu na vida material do domínio público. A família 

deixa de ser o centro e uma região particular, mudando o conceito de privado.  

 

A dupla relação do capitalismo industrial com a cultura pública urbana 

repousava, em primeiro lugar, nas pressões de privatização que o capitalismo 

suscitou na sociedade burguesa do século XIX. Residia, em segundo lugar, 

na ―mistificação‖ da vida material em público, especialmente em matéria de 

roupas, causada pela produção e distribuição em massa. (SENNETT, 2016, 

p. 38) 

 

Essa mistificação, dita por Sennett, que envolvia o status do indivíduo na sociedade, 

pode ser relacionada ao processo de estetização da sociedade, abordado por Lipovetsky. 

Ambos contribuíram para uma lógica do consumo, apresentação das posições do indivíduo 

dentro de um grupo social, assim como movimentou o capitalismo industrial impulsionado 

pela variedade de mercadorias que passaram a existir para manter essa nova forma de levar a 

vida. Esse era o início do processo de apresentação e divulgação das maneiras que se vivia e o 

que se tinha, ambos promovidos pela mistificação, estetização da sociedade e o incentivo ao 

consumo. 

A produção de uma ampla variedade de mercadorias pela máquina, vendidas 

pela primeira vez numa instalação própria para o comércio de massa, a loja 

de departamentos, teve êxito junto ao público, não por intermédio dos apelos 

à utilidade ou ao preço barato, mas ao capitalizar essa mistificação. Mesmo 

quando se tornaram mais uniformes, as mercadorias físicas foram dotadas, 

ao serem apregoadas, de qualidades humanas, de maneira a se tornarem 

mistérios tentadores que tinham de ser possuídos para serem compreendidos. 

(SENNETT, 2016, p. 39) 
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Lipovetsky (2004), no livro Os tempos hipermodernos, fala sobre a sociedade do 

desejo que se iniciou durante uma das fases da sociedade do consumo. Ele divide a sociedade 

do consumo em três fases. A primeira fase é a ―era do consumo de massa‖ iniciada em 1880 e 

que termina com a Segunda Guerra Mundial. O aumento da produção industrial, o progresso 

nos transportes e da comunicação e o surgimento dos anúncios, marketings de grandes lojas, 

marcas e publicidade também marcaram o capitalismo moderno que caracterizou a primeira 

fase do consumo. Já a segunda fase ele chama de ―a sociedade do consumo de massa‖ iniciada 

por volta de 1950 e que seguiu ao longo das três décadas do pós-guerra, abrangendo a 

economia fordista, marcada pela produção e consumo de massa, instaurando-se a ―sociedade 

da abundância‖ com a lógica da quantidade. Nesse momento, a lógica da sedução (sociedade 

do desejo) se faz mais presente e atuante de diferentes camadas sociais. Surge então a 

revolução comercial que derruba os preços e permite o acesso a diferentes classes sociais 

incentivando ainda mais o desejo de consumir. Segundo Lívia Barbosa (2004, p.13), ―o 

consumo é peça central no processo da representação social.‖ 

Na chamada terceira fase sobre o consumo, o autor fala sobre o surgimento do 

―hiper‖: Hiperconsumidor, hipernarcisismo, hipermodernidade. O hiperconsumidor atua em 

função das maneiras possíveis para obter o produto, faz uso dos critérios individuais e segue 

uma lógica emotiva e hedonista, em que o que vale é satisfazer o seu prazer. Esse mesmo 

hiperconsumidor é o hipernarcisista que olha apenas para as suas vontades, para o seu eu. E a 

hipermodernidade que agora é constituída por uma sociedade liberal, caracterizada pela 

fluidez e pela flexibilidade. 

A fluidez e a flexibilidade que regem a sociedade liberal da hipermodernidade 

também impactam o hiperconsumidor nas suas ações. Sendo hiper ou não, chamaremos aqui 

de indivíduos inseridos em uma lógica de consumo que incentiva a troca rápida e a aquisição 

constante de novos produtos. Segundo Zygmunt Bauman (2008, p. 122), esse processo de 

busca permanente pelo que é dito como novo no mercado seria o que gera a ansiedade e a 

superficialidade dos indivíduos. A lógica do consumo é marcada pela velocidade, pelo curto 

tempo de saciedade do prazer. Esse caminho que o produto percorre, do seu lançamento às 

casas das pessoas, precisa ser rápido e eficaz, pois na sequência existirão outros bens a serem 

adquiridos.  

A vida do consumidor, a vida de consumo, não se refere à aquisição e posse. 

Tampouco tem a ver com se livrar do que foi adquirido anteontem e exibido 

com orgulho no dia seguinte. Refere-se, em vez disso, principalmente e 

acima de tudo, a estar em movimento. (...) Os mercados de consumo se 

concentram na desvalorização imediata de suas antigas ofertas, a fim de 
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limpar a área da demanda pública para que novas ofertas a preencham. 

(BAUMAN, 2008, p. 126 e 128.) 

 

Essa prática de satisfação dos prazeres encontrada na aquisição de produtos também 

ocorre com a aquisição de serviços que promovem essa sensação de plenitude e felicidade, 

mesmo que momentaneamente. Os anúncios e propagandas nos veículos de comunicação 

ampliaram as necessidades de consumo que alimentam o hedonismo.  Nos últimos tempos, 

tem sido notória a aplicação de técnicas de vendas que incentivam a promoção de qualidade 

de vida e bem-estar. Essas experiências podem ser vividas através de viagens e até mesmo 

ocupação de determinados espaços urbanos. Com o advento da reurbanização nas cidades, 

alguns espaços antes esquecidos tornam-se ambientes para esse momento de prazer.  

A contradição exposta na frase ―Ter para ser ou ser para ter‖ ilustra alguns dos 

sentimentos provocados nos indivíduos em torno do ato de consumir. Os fatos que 

movimentam e motivam o consumo percorrem diferentes caminhos e constroem uma cultura 

que, segundo Zygmunt Bauman (2008, p. 128), pode ser apresentada como ―Cultura 

Consumista‖. Essa cultura consumista promove no indivíduo sentimentos e comportamentos 

que são moldados por questões sociais, econômicas e culturais do local onde pertence. 

Contudo, antes de apresentar o perfil dessa nova cultura, é necessário falar do consumo, não 

apenas da sua prática, mas também das suas fases que englobam o início de seus estudos por 

parte dos cientistas sociais, a produção de sentido em cada consumidor, a aquisição e o seu 

descarte (cada vez mais veloz).  

A antropóloga Livia Barbosa, em seu livro Sociedade de consumo, faz uma 

abordagem de diversos autores especializados no assunto e apresenta as pressuposições 

teóricas sobre o consumo que surgiram a partir da década de 1980 e aqui destaca-se a 

importância de entender o consumo antes de falar de cultura consumista.  

 

Todo e qualquer ato de consumir é essencialmente cultural. As atividades 

mais triviais e cotidianas como comer, beber e se vestir, entre outras, 

reproduzem e estabelecem mediações entre estruturas de significados e o 

fluxo da vida social através dos quais identidades, relações e instituições 

sociais são formadas, mantidas e mudadas ao longo do tempo. Mais ainda, 

através do consumo atos locais e mundanos são relacionados a forças globais 

de produção, circulação, inovação tecnológica e relações políticas que nos 

permitem mapear e sentir na vida cotidiana aspectos que de outra forma nos 

parecem extremamente distanciados... (BARBOSA, 2004, p. 13) 

Estudiosos como Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky, Jean Serroy e Livia Barbosa 

dizem que o consumo interfere nas relações entre os nossos pares e pode se tornar peça 

central no processo de reprodução social. Para eles, os vínculos humanos podem passar a ser 
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conduzidos e mediados pelos mercados de bens de consumo. As teorias sobre consumo são 

pautadas nas esferas sociais e tentam de diferentes maneiras analisar e apresentar os 

―processos sociais e subjetivos que estão na raiz da escolha de bens e serviços‖ (BARBOSA, 

2004, p. 29).  

Lipovetsky (2015, p. 27) fala das mudanças na sociedade com o olhar voltado para a 

arte, a estetização e a nova ordem social, apresentando a lógica do capitalismo artista que 

também se iniciou com a modernidade, mantendo-se na hipermodernidade.  

 

A estética substitui a religião e a ética: a vida só vale pela beleza, tanto que 

diversos artistas afirmam a necessidade de sacrificar a vida material, a vida 

política e a familiar à vocação artística. (LIPOVETSKY, 2015, p. 23) 

 

 

O autor (p. 42) diz que ―o universo industrial e comercial foi o principal artífice da 

estilização do mundo moderno e da sua expansão democrática‖ e que esse capitalismo artista 

envolve a ―reorganização do reinado da artealização mercantil e da fábrica industrial das 

emoções sensíveis‖, ou seja, ele é responsável por moldar produções destinadas ao sonho, às 

emoções, ao sentir, ao lazer e ao prazer.  

A moda, por exemplo, possui uma maneira clássica e, atualmente, comum de 

incentivar o consumo. As mídias nesse cenário da moda oferecem para o seu público-alvo os 

produtos que podem ser adquiridos, preestabelecendo como e o que deve ser usado e em quais 

circunstâncias. Um anúncio de roupas esportivas, em uma revista, apresenta a finalidade do 

produto e vai além dizendo os locais, como e onde aquela roupa deve ser usada. Dessa 

maneira, a informação transcende o fato de que a roupa serve apenas para cobrir e proteger 

(do calor ou frio) o corpo durante uma atividade física. Dependendo do valor monetário da 

peça, ela também pode, subliminarmente, mostrar ao outro que você não é qualquer um (se a 

roupa se tratar de uma marca famosa, por exemplo), ou melhor, que você é alguém que tem 

um perfil diferenciado por consumir aquele determinado produto. Se tratando de serviço, 

também é possível apresentar essa lógica. Grandes academias investem em marketing para 

apresentar seus espaços e dizer que ao treinar naquele local você é um ―atleta‖ especial. 

Devido ao alto custo de mensalidade que essas academias possuem, a sociedade tende a criar 

uma aura sob esse cliente que, ao ver de seus pares, pode ser inserido em um patamar 

diferente devido ao consumo desse serviço, como valor de status agregado.  

Seja na aquisição de produtos ou serviços, a premissa da cultura do consumo torna-se 

a mesma: trabalhar e desenvolver a necessidade de estar e permanecer à frente nos seus 

grupos de referência de modo que possamos consumir cada vez mais. Essa é linha de ação de 
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alguns anúncios sobre os consumidores, de induzir a vontade de estar sempre à frente e de 

provocar o desejo de consumo. Essa ―Cultura Consumista‖, sob o olhar de Bauman, degradou 

a duração dos produtos, aumentou a velocidade de consumir (muitas vezes por impulso) e 

elevou a efemeridade, ou seja, a constante busca pelo produto novo (para estar à frente de 

seus pares). A breve satisfação em ter adquirido e a facilidade do descarte promovem a 

sensação de não saciedade de seus desejos de consumo e a motivação por consumir. Essa 

velocidade gera o excesso e eleva o desperdício. A rapidez está intrínseca ao consumo. 

―Ergue-se o valor da novidade acima do valor da permanência. No mundo líquido-moderno, a 

lentidão indica a morte social, a estagnação (do consumo) exclui o indivíduo‖ (BAUMAN, 

2008, p. 110 e 111) Segundo Lívia Barbosa, após a década de 1980, o consumo passou a ser 

analisado com base nos interesses sociológicos, e com isso duas pressuposições teóricas 

surgiram: uma diz que ―todo e qualquer ato de consumir é essencialmente cultural‖ e a outra 

fala sobre a caracterização de uma sociedade moderna contemporânea como uma sociedade 

de consumo. Nesse sentido, entendemos a sociedade moderna contemporânea como uma 

sociedade envolvida em torno da premissa do ato de aquisição que lhe permite criar e recriar 

novos comportamentos, novas políticas e novas interfaces econômicas. 

 

2.2 O mercado da corrida de rua 

Nesse contexto, podemos trazer a lógica do capitalismo artista para esta pesquisa para 

falar sobre crescimento do mercado de produtos e serviços para os praticantes de corrida de 

rua. As empresas viram nesse perfil de consumidores a possibilidade de abrir e ampliar seus 

negócios, gerar o valor econômico sobre o imaginário e o sensível. Segundo o Programa 

Mundo dos Negócios da Rede Globo, as corridas de rua nos Estados Unidos movimentaram 

cerca de 10 bilhões de reais em 2016. Em São Paulo (maior mercado no segmento), nesse 

mesmo ano, foram realizados 500 eventos de corrida de rua. Segundo a Federação de 

Atletismo do Estado do Rio de Janeiro
14

 (Farj), em 2017, foram realizados 120 eventos de 

corrida em todo o estado. E de acordo com o calendário de corrida de rua
15

, em 2018 esse 

número permanece o mesmo. A primeira Maratona do Rio, em 2003, reuniu cerca de 3 mil 

pessoas; já em 2017 esse número subiu para 33 mil corredores de 47 países. A inscrição custa 

em média R$ 100,00 e se multiplicarmos pelo número de inscritos teremos o valor de R$ 

3.300.000,00 gerados somente com a taxa de participação da maratona, sem contar os 

patrocínios, apoios e demais investimentos para que a corrida possa ocorre. Segundo o diretor 

                                                 
14

  Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/corrida-de-rua-em-ritmo-cada-vez-mais-acelerado-no-rio-21595627 
15

  Disponível em: http://calendariodecorridasderua.com/rj/ 
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executivo da Norte Marketing Esportivo, empresa que promove corridas de rua em todo o 

Brasil, Luis A. Sampaio, no mundo, existem hoje cerca de 5 milhões de corredores 

participando por ano de diferentes eventos de corrida de rua. Nos Estados Unidos, segundo a 

organização Americana Running USA, 57% do público das provas é de mulheres, chegando 

ao número de 9,7 milhões de corredoras em 2016. A consultoria Technavio divulgou que o 

mercado de equipamentos para corrida deve chegar até US$ 35 bilhões até 2021. Logo, 

conclui-se que a busca pela qualidade de vida através dessa atividade virou negócio e está 

dentro da lógica do capitalismo artista.  

Atualmente, existem empresas de tênis para corredores de todos os perfis (de curta ou 

de longa distância), empresas que realizam os eventos de corrida de rua, empresas que 

produzem produtos específicos para os atletas, tais como: palmilhas personalizadas; fones de 

ouvido capazes de captar o batimento cardíaco e com isso estabelecer quais músicas devem 

selecionar para o corredor; cosméticos para melhorar a performance no esporte; aplicativos de 

smartphones ligados ao tênis, aos relógios, além de relógios capazes de realizar o 

monitoramento cardíaco, estimar a quantidade de calorias perdidas e a quilometragem 

percorrida. Interessada e vendo o potencial desse nicho de mercado, a Nike, empresa 

internacional de roupas e acessórios esportivos, investe em diferentes países do mundo em 

eventos desse tipo para transformar a corrida de rua em hábito, ampliando cada vez mais os 

seus negócios. Tudo para manter-se grande e atuante dentro do mercado de consumo e dessa 

nova ordem social construída que dá ao corredor a possibilidade de desenvolver-se no esporte 

como também transformar-se em uma figura pública ao compartilhar seu cotidiano, antes 

dado com algo íntimo.  

Stuart Hall (2014, p. 11) qualificaria esse sujeito do capitalismo como um sujeito 

sociológico que ―refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que 

esse núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas que era formado na 

relação com outras pessoas importantes para ele‖. Inicia-se a formação de uma nova 

percepção de vida pública e privada tendo como plano de fundo também as provocações dessa 

nova fase que incentiva a estetização da sociedade, o viver para sentir e o viver para mostrar 

aos outros o que sente e o que está no seu íntimo. Nessa concepção sociológica, entra a 

questão do preenchimento dos espaços entre o ―interior‖ e o ―exterior‖ – entre o mundo 

pessoal e o mundo público, abordados antes.  

Voltando-nos para a linha cronológica sobre a mudança do domínio público, passando 

do século XVII para o século XVIII, Sennett (2016, p. 34) diz que se iniciam as 

despreocupações com as origens sociais que antes eram rígidas e enraizadas ao sentido 
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privado e aos rituais entre família e amigos. A palavra público ganha um sentido moderno, em 

que deixa de ser unicamente uma ―região da vida social‖, para se complementar e ampliar 

através dos domínios públicos que envolviam pessoas conhecidas, estranhas e suas 

diversidades, ou seja, ela engloba os lugares, as pessoas e os significados que juntos podem 

ter para a sociedade dando origem as representações sociais e individuais. Nos séculos XX e 

XXI, essas representações sociais e individuais estão intrínsecas à identidade do sujeito, e que 

diante das múltiplas possibilidades e conexões oferecidas pela internet, recebe uma maior 

visibilidade e destaque. Segundo Manuel Castells (2015, p. 255), no livro Por uma outra 

comunicação, ―a internet é um meio de comunicação, de interação e de organização social‖, 

sendo assim podemos dizer que ela contribuiu para transposição do privado ao público, para a 

reconfiguração do domínio público em que a vida privada passa ter mais significância, sendo 

vista com mais facilidade e rapidez. Para Castells (2005, p. 273), ―os comportamentos 

apropriam-se da internet, amplificam-se e potencializam-se a partir do que são‖. Diante disso, 

a pesquisa aborda os comportamentos das corredoras de rua divulgados nas redes sociais 

conjugando-os com as suas atividades diárias e a vultuosidade que os novos hábitos passam a 

ter, transcendendo dos lugares para os não lugares (e vice-versa).  

O significado da palavra ―público‖ engloba as abordagens concretas tais como: de 

―lugar, não lugar‖ (AUGÉ, 2012, p. 73) e região de sociabilidade; e abordagens empíricas 

como o sentido de público para o ―bem comum na sociedade‖ (SENNETT, 2016, p. 33), uma 

vida que ―passa fora da vida familiar‖ (SENNETT, 2016, p. 35). Todos esses significados de 

público juntos com os significados do que é privado, criam o que Sennett (2016, p. 37) 

chamou de ―universo de relações sociais‖.  

 

O comportamento ―público‖ é, antes de tudo, uma questão de agir a certa 

distância do eu, de sua história imediata, de suas circunstâncias e de suas 

necessidades; em segundo lugar, essa ação implica experiência da 

diversidade. (...) O sentido moderno de ―público‖ adquire seus primeiros 

contornos ao mesmo tempo em que esses dois códigos de credibilidade — o 

corpo como um manequim e o discurso como um sinal — também se 

consolidavam. (SENNETT, 2016, p. 132) 

 

O conceito de ―público‖, enquanto espaço e lugar, passa a ser apresentado como o 

conceito de ―atividade social‖ estabelecida entre pessoas em espaços comuns; entre pessoas 

que não se conhecem ou que fazem parte do mesmo grupo, pares e/ou classes sociais. Agora o 

conceito de ―público‖ está voltando para o lado de atividades no âmbito social, ou seja, o 

comportamento público diferindo do comportamento privado.  No trecho citado antes, vemos 
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uma abordagem de que o comportamento público trata de ações distantes daquelas que 

teríamos se estivéssemos a sós ou em ambientes íntimos, caracterizados como privados. O 

autor apresenta o contraponto e os contornos do sentido moderno de público através do uso do 

corpo como manequim de roupas da época e o discurso promovido pelas pessoas através de 

novos comportamentos, fazendo uso de seus corpos como meio de mensagem ou não. Nessa 

valorização do corpo e da estetização da vida social e urbana na modernidade, surge a ―arte 

comercial‖ que, segundo Lipovetsky (2015, p. 21), ―voltada para a busca do lucro, do sucesso 

imediato e temporário tende a se tornar um mundo econômico como os outros, adaptando-se 

às demandas do público e oferecendo produtos ‗sem risco‘ de obsolescência rápida‖.  

 

A era moderna se moldou na oposição radical entre a arte e o comercial, a 

cultura e a indústria, a arte e a diversão, o puro e o impuro, (...) a arte de elite 

e a cultura de massa, as vanguardas e as instituições. (LIPOVETSKY, 2015, 

p. 21) 

 

 Conforme apresentado anteriormente, as roupas durante os séculos passados eram 

usadas de acordo com leis suntuárias, que ditavam regras das vestimentas por classes sociais; 

com o passar dos anos, essa simbologia de quem era rico, pobre ou abastado passou a ser 

representada de outras maneiras. As regras sobre o que vestir não eram mais seguidas à risca e 

as punições de quem usava roupa ou acessórios da nobreza deixaram de existir dando espaço 

a outros tipos de objetos e adereços, comportamentos e aparências que, nos dias atuais, 

influenciam e estabelecem as diferenças entre ricos e pobres. O que mudou até os dias atuais é 

que não há regras que proíbam o que cada um pode ou não usar. As limitações do uso de 

determinados produtos e roupas estão envoltas ao valor monetário que os indivíduos precisam 

ter para adquiri-los. A limitação não está mais veiculada a uma lei sunturária, mas sim a uma 

questão financeira. Se há dinheiro para comprar, use o que quiser. Se não há, não use. Essa é 

uma análise racional sobre as limitações financeiras de aquisição de produtos ou roupas, pois 

na lógica do consumo a premissa é: provoque o desejo de adquirir o novo objeto (o novo é 

momentâneo, veloz e passageiro) que logo se torna velho e mova a engrenagem de produção 

de itens e produção de desejo, estimulando a necessidade em consumir cada vez mais. 

Todavia, consumindo ou não, fazendo uso de trajes ou não, a distinção de classe existe, mas 

na lógica capitalista o que limita o acesso às vestimentas, locais e produtos não são as leis que 

regem a sociedade, mas sim o capital (dinheiro) que cada um tem disponível para investir e o 

quanto cada um permite ser sensibilizado e influenciado pela produção de estímulo ao 

consumo rápido e constante. 
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A ética puritana do capitalismo original cedeu lugar a um ideal estético da 

vida centrado na busca das sensações imediatas, nos prazeres dos sentidos e 

nas novidades, no divertimento, na qualidade de vida, na invenção e na 

realização de si. (...) A estetização do mundo econômico corresponde a uma 

estetização do ideal de vida, uma atitude estética em relação à vida. 

(LIPOVETSKY, 2015, p. 32) 

 

E assim entramos em uma análise de público e privado dentro de uma lógica do 

consumo que aborda a obtenção de produtos personalizados (ou não), de serviços voltados 

para as corredoras de rua, consumo do meios de padronização e tangibilização da qualidade 

de vida, além da relação estabelecida entre empresas e consumidores, ambos envoltos na 

máquina de produção de necessidades versus desejo, apresentadas nos próximos capítulos, 

sob a perspectiva de construção de identidades e a estetização da vida.  

Segundo Lipovetsky (2015, p. 34), a estética do consumo e do divertimento se trata: 

―não [apenas] das artes destinadas a comunicar com as forças invisíveis (...), mas sim 

experiências consumatórias, lúdicas e emocionais aptas a divertir, a proporcionar prazeres 

efêmeros, a vitaminar as vendas‖. Na perspectiva de uma sociedade moderna, a ―definição 

social‖ que permeia esses dois ambientes (público e privado) faz parte da construção do 

indivíduo, na sua individualização e ainda na identidade. Ainda é possível fazer a correlação 

dos impactos dos ―lugares‖ [públicos ou não] e os não lugares (como parte integrante dos 

períodos relacionados antes) causados nas identidades do sujeito. 

 

O que a ideia de ―individualização‖ traz é a emancipação do indivíduo da 

determinação atribuída, herdada e inata do caráter social dele ou dela: uma 

separação corretamente vista como uma característica muito clara e seminal 

da condição moderna. Em resumo, a ―individualização‖ consiste em 

transformar a ―identidade‖ humana de uma coisa ―dada‖ em uma ―tarefa‖ – e 

encarregar os atores com a responsabilidade de desempenhar essa tarefa e de 

arcar com as consequências (e também com os efeitos colaterais) de seu 

desempenho; em outras palavras, consiste em estabelecer uma autonomia 

―de jure‖ (porém não necessariamente uma autonomia de facto). 

(BAUMAN, 2008, p. 183) 

 

2.3 Lugares e não lugares 

Ao tomar os lugares como locais públicos e/ou ―região de sociabilidade‖ (dito por 

Sennett), podemos colocar em evidência os significados trabalhados por Michel de Certeau e 

utilizado por Marc Augé, no livro Não lugares, na apresentação do que seria lugares e não 

lugares, ambos relacionados nessa pesquisa ao conceito de público versus privado. Essa 

―região de sociabilidade‖ seria um lugar e consequentemente um espaço que agrega ―um 
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cruzamento de forças motrizes‖ [pensamentos, ideologias, comportamentos, escolhas, 

personalidades] e que dão sentido à utilização por diferentes pessoas que o frequentam ou o 

ocupam, além de promover a construção de memórias e identidades.  

 

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um 

espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, 

nem como histórico definirá um não lugar. A hipótese aqui defendida é a de 

que a supermodernidade é a produtora de não lugares, isto é, de espaços que 

não são em si lugares antropológicos  (...) classificados e promovidos a 

―lugares de memória‖. (AUGÉ, 2012, p. 73) 

 

A supermodernidade (dita por Augé) é produtora de não lugares e, consequentemente, 

produtora de sujeitos com ―identidades fragmentadas‖. Hall (2014, p. 11) define esse processo 

de descentralização do sujeito e a fragmentação das identidades como pertencentes ao sujeito 

pós-moderno, em que sua ―identidade é composta não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias e não resolvidas.‖ 

 

O lugar [espaço público] é necessariamente histórico a partir do momento 

em que, conjugando identidade e relação, ele se define por uma estabilidade 

mínima. Por isso é que aqueles que nele vivem podem aí reconhecer marcos 

que não têm que ser objetos de conhecimento. (AUGÉ, 2012, p. 53) 

 

Essa é a visão sobre o conceito de ―público‖ como lugar e espaços físicos com 

movimentação de pessoas que é trabalhada nesta pesquisa, quando falamos de uso das ruas 

para a promoção da qualidade de vida, onde as pessoas podem praticar atividades físicas. Esse 

lugar público, centros históricos, por exemplo, que antes eram dados como não lugares e que 

se transformam em lugares (para as corredoras de rua) mesmo que momentaneamente.  

O que para Augé (2012, p. 74) é dito como não lugares (aeroportos, praças públicas, 

metrô, trens, ônibus), para Bauman (2001, p. 114) esses não lugares e/ou espaços públicos 

podem ser divididos em duas categorias: a primeira em que os espaços que ao serem vistos 

inspiram respeito e ao mesmo tempo desencorajam a permanência, e a segunda categoria que 

transforma o habitante da cidade em consumidores, encorajando a ação (de consumir) e não a 

interação. Nessa segunda categoria é onde encontramos os espaços apresentados por Bauman 

como templos do consumo. E nesse contexto podemos relacionar esse templo do consumo ao 

que vemos ser construído pelas empresas que investem em corrida de rua promovidas em não 

lugares.  

 

O que quer que aconteça nesses ―não lugares‖ todos devem sentir-se como 

se estivessem em casa, mas ninguém deve se comportar como se 
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verdadeiramente em casa. Um não lugar ―é um espaço destituído das 

expressões simbólicas de identidade, relações e história: exemplos incluem 

aeroportos, auto-estradas, anônimos quartos de hotel, transporte público... 

(...) Jamais na história do mundo os não lugares ocuparam tanto espaço. 

(BAUMAN, 2001, p. 120) 

 

É comum chegar em uma corrida de rua, organizada em um não lugar, e ver diferentes 

stands montados para demonstração e venda de novos produtos. Sendo assim, 

temporariamente o não lugar ganha um significado (e transforma-se em um lugar) à medida 

que as pessoas que o ocupam criam vínculos com os que ali estão. Esses espaços tornam-se 

templos [momentâneos] de consumo e passam a servir às empresas com área de venda de 

produtos ou serviços e divulgação de novas marcas. Para as corredoras de rua que os 

frequentam, esses espaços viram referências para que possam estar, compartilhar e tornarem 

públicas as suas atividades; elas entram num novo templo do consumo, constroem e 

fortalecem sua personagem pública. 

O ―espaço público‖ também contribui para a construção de personagens públicas, ou 

seja, pessoas que vestem ―máscaras públicas‖ para serem o que agrada aos demais e 

escondem o que realmente são. No que se refere às corredoras de rua mais engajadas na 

divulgação das suas atividades e com um número considerável de espectadores nas mídias 

sociais, podemos dizer que algumas delas fazem uso de ―máscaras públicas‖ para exibir para 

seus seguidores o que eles esperam ver e o que as marcas patrocinadoras exigem que seja 

apresentado e para divulgar todas as demais ações mantendo-se populares e aceitas. Essas 

personagens públicas nem sempre divulgam o que realmente estão fazendo no seu dia a dia, 

por exemplo, o que estão comendo para parecer fitness é sempre divulgado, mas na sua 

privacidade a alimentação pode não ser tão regrada como compartilham. Para Bauman (2001, 

p. 112), ―vestir uma máscara pública é um ato de engajamento e participação, e não um ato de 

descompromisso e de retirada do verdadeiro eu.‖ Em outras palavras, essa máscara pública 

possibilita a apresentação de algo que seu dono gostaria de viver em seu íntimo, 

possibilitando a transposição do privado para o público.  

 

Usar uma máscara é a essência da civilidade. As máscaras permitem a 

sociabilidade pura, distante das circunstâncias do poder, do mal-estar e dos 

sentimentos privados das pessoas que as usam. A civilidade tem como 

objetivo proteger os outros de serem sobrecarregados com nosso peso. (...) A 

civilidade, como linguagem, não pode ser ―privada‖. Antes de se tornar a 

arte individualmente aprendida e privadamente praticada, a civilidade deve 

ser uma característica da situação social. É o entorno urbano que deve ser 

―civil‖, a fim de que seus habitantes possam aprender as difíceis habilidades 

da civilidade.  (BAUMAN, 2001, p. 112) 
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 Tendo sido apresentado o que queremos com o significado do público, do ser público 

e de como a civilidade (comportamentos públicos) estão entrelaçados, é necessário também 

abordar o que é o privado, a vida privada e a transformação que ocorre ao ir de um lado 

íntimo da vida do indivíduo até o que é de conhecimento de todos. O significado de 

privacidade marcou a passagem do tempo romano para o moderno. E atualmente, no mundo 

pós-moderno, a transformação dessa privacidade continua a influenciando as diferentes, se 

não todas, classes sociais. Afinal, o que é o privado hoje? A palavra ―privacidade‖, no 

dicionário Aurélio, é colocada como ―intimidade de pessoal ou de grupo de pessoas‖; a 

palavra ―intimidade‖, ―qualidade do que íntimo‖ e no latim ―intimu‖ faz menção ao que está 

no interior o que está relacionado à confiança e à proximidade. Bauman (2008, p. 8), por meio 

de análises comportamentais entre jovens, adultos, homens e mulheres, coloca a questão da 

privacidade em cheque. No âmbito da internet, particularmente nas redes sociais, é possível 

ver ―os usuários felizes por revelarem detalhes íntimos de suas vidas pessoais‖. Segundo o 

autor, essas pessoas transformam-se em mercadorias à medida que apresentam suas 

características, qualidades, defeitos, maneiras de viver, tudo, em busca de aprovação do outro, 

―são simultaneamente o produto e seus agentes de marketing, os bens e seus vendedores‖ 

(2008, p. 13). Para ele: 

 

Os colegiais de ambos os sexos [adolescente] que expõem suas qualidades 

com avidez e entusiasmo na esperança de atrair atenção, obter 

reconhecimento e a aprovação exigidos para permanecer no jogo da 

sociabilidade, os clientes [adultos] potenciais com necessidade de ampliar 

seus registros de gastos e limites de crédito para obter um serviço melhor. 

(...) Pessoas aparentemente distintas são estimuladas ou forçadas a promover 

uma mercadoria atraente e desejável [nas mídias sociais]. (...) para aumentar 

o valor de mercado dos produtos que estão vendendo. E os produtos que são 

encorajadas a colocar no mercado, promover e vender são elas mesmas. 

(BAUMAN, 2008, p. 13) 

 

Os significados apresentados anteriormente provocam a reflexão sobre a maneira que 

estamos vivendo nosso cotidiano, colocando-nos aos olhos daqueles que nos cercam, daqueles 

com quem possuímos fortes vínculos ou vínculo nenhum.  

 

2.4 Tempo e espaço 

A tecnologia que envolve o desenvolvimento de instrumentos de comunicação passou 

pela modernidade até chegar ao que vivemos hoje e com isso houve inúmeras mudanças nas 
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formas de trocarmos informação e na relação tempo-espaço. No passado, o tempo necessário 

para enviar e receber uma mensagem era diretamente influenciado por fatores naturais, 

econômicos e estruturais de cada lugar; além das condições climáticas, havia as dificuldades 

de acesso entre o local de onde saía e o local para onde iria a informação. Para Bauman (2001, 

p. 137), na modernidade ―o tempo não é mais o desvio na busca, e assim não mais confere 

valor ao espaço. A quase instantaneidade do tempo do software anuncia a desvalorização do 

espaço.‖. Entretanto, essa relação de tempo-espaço com a evolução tecnológica provocou 

mudanças expressivas na sociedade, caracterizando, segundo o sociólogo (2001, p. 132, 135, 

140), a modernidade de diferentes maneiras. Para o autor, a modernidade pode ser 

identificada como: modernidade pesada, modernidade leve, modernidade fluida e 

modernidade líquida. A modernidade pesada – ou era do hardware – foi a era da conquista de 

território (quanto maior, melhor; tamanho é poder; volume é sucesso). O capitalismo de 

software fez a passagem para a modernidade leve (os territórios deixam de ser o mais 

importante). A modernidade sólida era uma era de engajamento mútuo (onde todos se 

envolviam no processo de produção). A modernidade fluida é a época do desengajamento, da 

fuga fácil e da perseguição inútil, o que contribui para o crescimento da individualização. Já 

na modernidade líquida destacam-se os que possuem mais facilidades em mover-se de modo 

veloz e imperceptível. E dentro dessa liquidez em que está baseada a busca regular das 

corredoras de rua por visibilidade, estas pessoas costumam desenvolver suas atividades tendo 

a preocupação em divulgá-las de maneira constante, acompanhando o tempo de realização das 

mesmas versus a necessidade de atualização diária de seus perfis nas mídias sociais; assim 

como buscam movimentar-se, ou seja, estarem sempre em diferentes eventos de corridas para 

que possam ser reconhecidas pelos seus seguidores como pessoas atualizadas e participantes 

dos principais eventos da cidade envolvendo corridas de rua. Essa modernidade líquida 

atrelada à nova instantaneidade do tempo, à necessidade de divulgação e ao pensamento 

constante em aumentar a visibilidade do indivíduo é intensificada pelas possibilidades que a 

internet nos oferece. Dentro dessa evolução da modernidade pesada até a modernidade 

líquida, e é possível dizer que a internet também contribuiu para a mudança e o surgimento de 

novos comportamentos individuais e coletivos. Bauman relaciona as sensações obtidas nas 

experiências do cotidiano que possuem o efeito e até mesmo a causa ligada à instantaneidade 

do tempo; dessa maneira, as pessoas alteram as formas de se relacionarem umas com as outras 

e o mesmo ocorre online com as corredoras que buscam a instantaneidade das suas 

publicações: se não postou o treino e/ou produto novo adquirido a sensação que possuem é a 

de que o ato não ocorreu.  
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A nova instantaneidade do tempo muda radicalmente a modalidade do 

convívio humano – e mais conspicuamente o modo como os humanos 

cuidam de seus afazeres coletivos, ou antes o modo como transformam 

certas questões em questões coletivas. (BAUMAN, 2001, p. 147) 

Além da crescente divulgação nas mídias sociais do que se faz no dia a dia, houve 

mudanças comportamentais envolvendo o consumo provocado pelos compartilhamentos 

virtuais, e aí englobam-se diferentes formas de consumo e as relações que ele também 

estabelece com a velocidade, com o tempo e com o que é público e privado.  

O tempo instantâneo e sem substância do mundo do software é também um 

tempo sem consequências. Instantaneidade significa realização imediata, no 

ato – mas também exaustão e desaparecimento do interesse. (BAUMAN, 

2001, p. 137) 

Nesse sentido da sensação de que o tempo passa mais rápido e que os 

acontecimentos, a comunicação e a forma de consumo se tornaram velozes, Bauman (2008, p. 

110) diz que ―no mundo líquido-moderno, a lentidão indica a morte social‖, ou seja, se o 

indivíduo não acompanhar a velocidade empregada no cotidiano da vida moderna, ele ficará 

de fora e não terá a chance de se mostrar e de ser percebido em seus grupos. Essa lentidão e a 

necessidade de se manter na lógica veloz de viver faz com que os indivíduos busquem cada 

vez mais estar à frente do que é oferecido pela máquina do consumo, no momento de agregar 

características às suas identidades ou até mesmo no momento de consumir algum produto ou 

serviço que esteja sendo apresentado no mercado.  

Sendo assim, é possível correlacionar essa teoria com a prática, por exemplo: com a 

vida das corredoras de rua que procuram atrelar seus treinos às novas tendências alimentares, 

à moda e ao que o mercado tem apresentado como útil ao praticante de atividades físicas. Sem 

entrar no mérito do que é saudável ou não, muitas corredoras influenciadoras apresentam seus 

planejamentos alimentares para dizer como conseguem manter-se firme nos treinos, atingindo 

marcas de tempos reduzidos e/ou aumentando as distâncias percorridas nas corridas. Dessa 

forma, é possível ver que algumas delas recebem incentivos financeiros (por meio de 

contratos comerciais) e/ou permutas para apresentar produtos ou serviços relacionados ao 

cotidiano do que vive e do que seus seguidores podem aderir e consumir. Essa apresentação 

nas mídias sociais do que as atletas amadoras costumam usar antes e depois das corridas, 

sejam roupa, tênis ou alimentos incentivando o consumo [mesmo que indiretamente] pode 

contribuir para a escolha e construção da identidade, segundo o sociólogo britânico Colin 

Campbell (2006, p. 51). Para o autor, ―o consumismo é fundamental para o processo pelo qual 
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os indivíduos confirmam ou até criam sua identidade‖ e que esses mesmos indivíduos ―não 

têm um conceito fixo ou único do self‖, estando eles em constantes mudanças e assumindo 

diferentes e simultâneas identidades. E, aqui, começamos a aproximar as diferentes formas de 

consumo que interfere na composição de identidades que vemos ser construídas de inúmeras 

maneiras. A experiência aqui envolve hábitos diários de alimentação, de atividades físicas, de 

quais pessoas farão parte do seu dia a dia nos momentos de lazer e como essas escolhas 

interferem diretamente na percepção e vivência do cotidiano do indivíduo. 

 

2.5 A construção da Identidade a partir da mistura entre o público e privado 

Segundo Bauman (2008, p. 181 e 183), ―nosso lugar na sociedade não chega mais 

como um presente desejado ou não‖, a ―predestinação‖ foi substituída pelo ―projeto de vida‖, 

o destino pela vocação – e a ―natureza humana‖ na qual cada um nasceu foi substituída pela 

―identidade‖, que cada um precisa podar e adaptar. [O autor exemplifica dizendo que não é 

suficiente ter nascido burguês, devemos viver nossas vidas como burgueses.] Dentro do que é 

estabelecido como comportamento para ambientes públicos e privados podemos fazer 

escolhas e até somos induzidos a outras. Em qualquer situação, somos responsáveis por elas e 

essa é uma característica da individualização.  

 

Responsabilidade agora significa, no todo, responsabilidade em relação a si 

próprio (você deve isso a si mesmo, você merece), enquanto escolhas 

responsáveis são, no geral, os gestos que atendem aos nossos interesses e 

satisfazem os desejos do eu. (BAUMAN, 2008, p. 119) 

 

Para o sociólogo e filósofo polonês, citado no trecho, falar de individualização e de 

modernidade é falar da mesma condição social: ―Ter a necessidade de se transformar no que 

somos é uma característica da vida moderna‖ (2008, p. 184). Para Stuart Hall (2014, p. 12), 

modernidade, individualização e identidade alteram-se uma em consequência da outra, uma 

vez que ―as sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades em mudança 

constante, rápida e permanente‖ e essas constantes mudanças influenciam na questão da 

identidade. 

A modernidade, em contraste, não é definida apenas como a experiência de 

convivência com a mudança rápida, abrangente e contínua, mas é uma forma 

altamente reflexiva de vida, na qual ―as práticas sociais são constantemente 

examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas 

próprias práticas, alterando, assim, constitutivamente, seu caráter 

[consequentemente a identidade do indivíduo]. (HALL, 2014, p. 13) 
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Hall apresenta o sujeito pós-moderno, que é caracterizado por ―não ter uma 

identidade fixa, essencial ou permanente‖.  

As transformações associadas à modernidade libertaram o indivíduo de seus 

apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que essas 

eram divinamente estabelecidas; não estavam sujeitas, portanto, a mudanças 

fundamentais. O status, a classificação e a posição de uma pessoa na ―grande 

cadeia do ser‖ predominavam sobre qualquer sentimento de que a pessoa 

fosse um ser ―indivíduo soberano‖. O nascimento do ―indivíduo soberano‖, 

entre o humanismo renascentista do século XVI e o Iluminismo do século 

XVIII, representou uma ruptura importante com o passado. Alguns 

argumentam que ele foi o motor que colocou todo o sistema social da 

―modernidade‖ em movimento. (HALL, 2014, p. 18) 

 

E com isso é possível falar da mistura entre o que era considerado privado que se 

misturou e que se transformou em público ao ponto de moldar e construir identidades e, 

consequentemente, novas percepções da sociedade. 

 

A incompletude da identidade e a responsabilidade individual para a sua 

conclusão estão intimamente relacionadas a todos os outros aspectos da 

condição moderna. Por mais que tenha sido colocada em nossos tempos e 

por mais que se apresente em nossas reflexões, a identidade não é mais uma 

questão privada. (BAUMAN, 2008, p. 181) 

 

O ato de tornar público nas mídias sociais o que fazemos diariamente ganhou ainda 

mais espaço com a facilidade de acesso à internet através de telefones móveis, ou seja, os 

smartphones. Vemos corredoras relatar os desafios de seus dias e como fazem para manter 

suas atividades. E com a possibilidade do vídeo ―ao vivo‖ podem interagir com seus 

seguidores e estabelecer vínculos virtuais com os mesmos. À medida que realizam postagens 

―ao vivo‖, em suas mídias sociais, com horários marcados ou não, elas constroem uma 

aproximação virtual com quem as assistem e essas pessoas geralmente estão conectadas a 

esses perfis e vinculadas pelos interesses em comum de manter os treinos juntamente com a 

realização das tarefas diárias (ser mãe, esposa, trabalhar, cuidar da casa e treinar).  

 
À medida que os comunicadores começam a construir relacionamentos de 

maior prazo e a trocar sinais sociais interpretativos, eles também começam a 

administrar mais ativamente suas autoapresentações a fim de criar 

impressões sociais mais favoráveis e um maior nível de intimidade ou 

atração. (WALTHER
16

,1997, apud  KOZINETS, 2014, p. 30) 

 

Diante disso, conclui-se que as postagens regulares e os vídeos ao vivo com horário 

marcado (ou não) aproximam o seguidor de seu comunicador e gera vínculos. Robert V. 

Kozinets (2014, p. 55), no cenário da internet, chama os laços de vínculos e diz que vínculos 

                                                 
16

  WALTHER, Joseph. Group and Interpersonal Effects in Internacional Computer – Mediated Collaboration, 

Human Communication Research, 23(3), 1997, Marc: 342-69. 
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fortes parecem incluir ―combinações de intimidade, autoexposição, fornecimento de serviços 

recíprocos, contato frequente e afinidade, tal como se tem entre amigos próximos ou 

colegas.‖. Já Luiz Sá Martino, usando as ideias de Mark Granovetter (2014, p. 69), diz que 

―os laços fracos ganham força na medida em que podem se tornar fortes pontes entre pessoas 

socialmente distantes... e podem aumentar o círculo de relacionamentos‖. Nesse contexto de 

vínculos fortes e fracos, vemos um comportamento ser reforçado e crescente: o de tornar 

público todo e qualquer ato que se vive no cotidiano. Só faz sentido viver se for para ser visto 

pelos pares e pelas conexões virtuais. Bauman (2008, p. 184) diz que a modernidade substitui 

a determinação da posição social por uma autodeterminação compulsiva e obrigatória e isso 

pode ser trazido para a análise desta pesquisa quando vemos as pessoas com a necessidade em 

divulgar o que fazem para adquirir uma posição diante da sociedade virtual e, 

consequentemente, na vida real. Um exemplo claro são as blogueiras que mantêm suas vidas 

baseadas em criar momentos e situações para postar uma foto nas mídias sociais em busca de 

seguidores e curtidas. Hall (2014, p. 14) diz que a ―diferença‖ [de cada indivíduo] é o que 

caracteriza as sociedades modernas e ―elas são atravessadas por divisões e antagonismos 

sociais que produzem uma variedade de diferentes posições de sujeito – isto é, de identidades 

– para os indivíduos‖ e dessa maneira vemos a gama de perfis e suas inúmeras especificidades 

(diferenças – segundo Hall) que surgem na modernidade vivida nas mídias sociais. Já Sennett 

(2016, p. 17), afirma que ―multidões de pessoas estão agora preocupadas, mais do que nunca, 

apenas com as histórias de suas próprias vidas e com suas emoções particulares; esta 

preocupação tem demonstrado ser mais uma armadilha do que uma libertação.‖. O autor ainda 

destaca que as expressões de uma sociedade podem ser identificadas nas ―mudanças concretas 

do comportamento público, no discurso, no vestuário e na crença‖ (2016, p. 19) e a partir 

dessas modificações é possível estabelecer o que aflige, complementa e forma uma 

identidade.  

Na sociedade dada como líquida-moderna dita por Bauman, as identidades tornam-se 

identidades ―em movimento‖, elas não são mais rígidas e inegociáveis. Esse modelo de 

identidade rígida já não funciona mais. E essa concepção se aplica às novas identidades 

formadas com base nas tendências publicadas nas mídias de como e o que fazer para viver 

melhor, para praticar determinadas atividades físicas, para comer determinados tipos de 

alimentos e até mesmo para ter uma qualidade de vida considerada boa por aqueles que 

apresentam as novas possibilidades e oportunidades. Essa possibilidade de mudança constante 

de identidade também é classificada por Bauman como identidade ―de livre curso‖, contudo, 

embora seja possível moldar e mudar de acordo com a necessidade do momento, o indivíduo 
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ao entrar nesse constante mundo de possibilidades identitária mergulha num anseio por 

identidade que por vezes é causado pela falta de segurança e pela instabilidade do mundo 

líquido-moderno. Na verdade, a identidade seria uma forma de buscar a segurança em se 

encontrar e dizer com firmeza o que a pessoa é e quais são suas qualificações, origens e 

destino. Contudo, o autor diz que ―o anseio por identidade vem do desejo de segurança‖ e que 

―flutuar sem apoio num espaço pouco definido, num lugar teimosamente, perturbadoramente, 

‗nem-um-nem-outro‘, torna-se a longo prazo uma condição enervante e produtora de 

ansiedade.‖ Ele (2005, p. 35) complementa: ―o indivíduo livremente flutuante, desimpedido, é 

o herói popular, ‗estar fixo‘ é algo cada vez mais malvisto‖. 

  

Em nosso mundo de ―individualização‖ em excesso, as identidades são 

bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como dizer 

quando um se transforma no outro. Na maior parte do tempo, essas duas 

modalidades líquido-modernas de identidade coabitam, mesmo que 

localizadas em diferentes níveis de consciência. (BAUMAN, 2005, p. 38)  

 

Com isso, é possível afirmar que essas mulheres não são apenas corredoras, elas 

precisam mostrar que são. ―A modernidade substitui a determinação da posição social por 

uma autodeterminação compulsiva e obrigatória.‖ (BAUMAN, 2008, p. 184).  

Ao falar de identidade percorremos diferentes conceitos, maneiras de apresentá-las e 

justificá-las. Nessa pesquisa, trabalhamos com os conceitos de identidade apresentados por 

Bauman e Stuart Hall. Ambos os autores falam que as identidades são construídas a partir da 

produção de sentido das culturas com as quais nos identificamos e estamos inseridos. Nesse 

momento a nossa atenção está voltada para a identidade construída no ambiente virtual: que é 

apresentada e transformada à medida que correlacionamos e confrontamos as vivências do 

que é público com o que comumente era tratado como privado, com os significados, com as 

atuações e com a veiculação nas mídias sociais (Facebook e Instagram). Segundo Hall (2014, 

p. 29), ―no mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma 

das principais fontes de identidade cultural.‖ No Brasil, por exemplo, temos um grande 

número de internautas compartilhando suas vidas na internet, o que nos coloca em primeiro 

lugar da América Latina no ranking de países que mais usam as redes sociais. Segundo o site 

da Forbes Brasil
17

, em 2016, o Brasil possuía 93,2 milhões de pessoas com perfis nas redes 

sociais. A revista Exame
18

 divulgou, no mesmo ano, que os brasileiros são os que passam 
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  Disponível em: https://forbes.uol.com.br/fotos/2016/06/brasil-e-o-maior-usuario-de-redes-sociais-da-america-

latina/ Acesso em: 19 out. 2018. 
18

  Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/dino/pesquisa-coloca-brasil-no-topo-de-ranking-de-acessos-

online-mostra-jose-borghi-dino89089766131/ Acesso em: 19 out. 2018. 

https://forbes.uol.com.br/fotos/2016/06/brasil-e-o-maior-usuario-de-redes-sociais-da-america-latina/
https://forbes.uol.com.br/fotos/2016/06/brasil-e-o-maior-usuario-de-redes-sociais-da-america-latina/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/pesquisa-coloca-brasil-no-topo-de-ranking-de-acessos-online-mostra-jose-borghi-dino89089766131/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/pesquisa-coloca-brasil-no-topo-de-ranking-de-acessos-online-mostra-jose-borghi-dino89089766131/
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mais tempo na internet, em média cinco horas e 12 minutos por dia em computadores e três 

horas e 55 minutos em dispositivos móveis, perdendo apenas para os internautas das Filipinas. 

Dessa maneira, podemos dizer que o brasileiro, de modo geral, possui em sua cultura o hábito 

de navegar na internet e de compartilhar nas mídias sociais o seu dia a dia. E nesse ambiente 

virtual, as identidades se constroem. Cada pessoa apresenta uma forma de viver o seu 

cotidiano, ora voltada para a questão de formação e demonstração/exposição do ―eu‖ 

[identidade] que precisa ser aprovado e bem aceito diante de seus pares e seguidores virtuais, 

ora como um processo identitário com base em características individuais e coletivas que 

formam as personalidades de cada indivíduo. A identidade do indivíduo, a identidade de um 

grupo, de uma tribo, de uma sociedade e/ou de um país são formadas a partir das 

características do meio em que estão inseridos e recebem interferências e influências da 

situação política, econômica e cultural em que se encontram. Por exemplo, se buscarmos um 

perfil de uma corredora de rua, é possível identificar de maneira rápida quais perfis estão 

correlacionados aos seus interesses e a partir daí traçar, mesmo que superficialmente, 

características que contribuem na construção da sua imagem. Essa imagem faz parte de uma 

identidade que pode ser a que ela possui ou a que quer mostrar no ambiente virtual.  

Seja na minuciosidade da identidade que caracteriza uma pessoa ou na grandiosidade 

da identidade que dá significado a ela, o que vamos tratar aqui é as formas que cada indivíduo 

constrói a sua identidade a partir da premissa de ter e buscar uma qualidade de vida na 

sociedade e a estetização do corpo, dentro dos espaços públicos e/ou privados, 

compartilhando o seu cotidiano com seus pares e com pessoas desconhecidas, seja no 

ambiente online (mídias sociais) ou off line (no seu dia a dia). Zygmunt Bauman (2005, p. 

26), afirma que ―a ideia de identidade nasceu da crise do pertencimento e do esforço que esta 

desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o ‗deve‘ e o ‗é‘‖. Nessa análise, 

trabalhamos a ideia de identidade construída para apresentar, em ambientes públicos e/ou 

privados, aos que nos cercam o que se ―deve‖ fazer para manter uma qualidade de vida e o 

que ―é‖ de fato ter uma qualidade de vida; a construção da identidade na perspectiva de se 

viver melhor aos olhos do outro e a identidade construída pela percepção do outro, atualmente 

moldada e amplificada pela divulgação da vida privada nas mídias sociais (o Instagram, por 

exemplo).  

  Dentro desse contexto de identidade, é possível afirmar que as pessoas praticantes de 

corrida de rua criaram identidades com características próprias nas quais recebem destaque 

diante da publicização de seus hábitos alimentares, a estetização do corpo, consumo de 

produtos e até mesmo mudanças de comportamentos sobre como viver e unir trabalho com 
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atividades físicas.  Como a pesquisa trata de mulheres, de 30 a 45 anos, corredoras amadoras 

de rua, vamos entrar em um universo de construção de identidade feminino, com o perfil de 

mulheres que já formaram uma família, possuem filhos e que precisam administrar o tempo 

dedicado ao trabalho, funções domésticas e os cuidados com a saúde, que muitas vezes é 

maquiado pelo interesse velado em buscar a estetização do corpo. A necessidade de formar 

uma identidade de corredora de rua só é validada quando vista pelos demais. Hall apresenta 

três conceitos atrelados à construção de uma cultura nacional como uma ―comunidade 

imaginada‖ que pode ser aplicada nesse estudo dos perfis das corredoras: ―as memórias do 

passado; o desejo por viver em conjunto; a perpetuação da herança‖. Nós podemos associar 

esses três conceitos (memórias, desejo e perpetuação) á cultura de tornar público o que é 

vivido na vida privada e como essa publicização constrói novas identidades, mesmo que 

descentralizadas. Trazendo esses conceitos para o universo das corredoras no que tange à 

construção das suas identidades nas mídias sociais, podemos falar que as ―memórias‖ 

constroem-se à medida que vivenciam as experiências (de, por exemplo, ingerirem alimentos 

selecionados, ora preocupadas com a saúde, ora com a estética; de comprarem um produto 

que facilite seus treino, entre outros...) e as compartilham em seus perfis; o ―desejo‖ 

encontramos na essência do consumo que incentiva o indivíduo a buscar o novo de maneira 

constante para saciar a sua vontade de aquisição, esse mesmo desejo que está presente na 

necessidade de compartilhar diariamente, regularmente, o que se vive, isso sem falar no 

sentimento que se desenvolve no indivíduo que vive na constante busca de curtidas e 

seguidores, que aumenta o tempo de uso das mídias sociais e a consequente ansiedade por 

estar sempre acompanhando e fazendo uso das novidades envolvidas ao tema da qualidade de 

vida e corridas de rua; e por último o que Bauman chama de perpetuação pode ser aqui 

comparado à concretização da popularidade dos perfis de corredores, tendo como base a 

mensuração de seguidores, likes e capacidade de influenciar um maior número de pessoas 

com suas publicações, o que atrai empresas e converte determinados pôsteres em dinheiro, 

uma vez que recebem para fazer merchandising de produtos e/ou serviços. Contudo, esse 

caminho da criação de uma identidade nessa sociedade líquida-moderna envolve diferentes 

questões e descentralizam os sujeitos e por consequência suas identidades. 

 

Em nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta está repartido em 

fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas existências individuais são 

fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente conectados... As 

identidades flutuam no ar... Estar em total ou parcialmente ―deslocado‖ em 

toda parte, não estar totalmente em lugar nenhum (ou seja, sem restrições e 

embargos, sem que alguns aspectos das pessoas ―se sobressaiam‖ e sejam 
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vistos por outras como estranhos), pode ser uma experiência desconfortável, 

por vezes, perturbadora. (BAUMAN, 2005, p. 18 e 19) 

 

Stuart Hall (2014, p. 9) diz que na modernidade essas ―identidades estão sendo 

descentralizadas, isto é, deslocadas ou fragmentadas‖. Isso significa que uma corredora ao 

usar seu perfil nas mídias sociais pode assumir diversas características em diferentes 

momentos. Ela não precisa ser sempre a mesma pessoa pautada em uma maneira única de 

viver, tal como acordar, preparar a comida, ler um jornal, sair pra correr. Logo, essa 

identidade é composta por um leque de possibilidades.  

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 

modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no 

passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 

Essas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 

abalando a ideia de que temos nós próprios como sujeitos integrados. Essa 

perda de um ―sentido de si‖ estável é chamada, algumas vezes, de 

deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento ou 

descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural 

quanto de si mesmos – constitui uma ―crise de identidade‖ para o indivíduo. 

(HALL, 2014, p. 10) 

 

A ―crise de identidade‖ apresentada por Hall (2014, p. 10) provoca novos caminhos 

para a construção de novas identidades. E é sobre esse processo de hibridação que o sujeito da 

pós-modernidade passa que encaixamos o perfil das corredoras analisadas. Embora elas 

possuam características em comum, tais como idade, gênero feminino e atividades cotidianas 

(trabalhar, cuidar da casa, da família e dos filhos), elas são donas de identidades 

multifacetadas fruto da mistura de ideias, culturas e diferentes classes sociais. Esse 

descentramento contribui para uma nova identidade, que para esta pesquisa não diminui a 

importância que cada indivíduo possui, pelo contrário, aumenta a dinamicidade da análise 

sobre o que as fazem pessoas influenciáveis e influenciadoras de novos comportamentos, 

escolhas e consumo dentro do universo das corridas favorecendo a busca de qualidade de 

vida.  
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3.  METODOLOGIA 

Conforme apresentado na introdução, a ideia inicial da pesquisa foi usar os eventos 

de corrida de rua, tanto como locus para observação participante quanto como ponto de 

partida para realizar a etnografia, que depois viria a se transformar em netnografia, 

complementada por entrevistas em profundidade. Tendo como primeiro momento o 

acompanhamento presencial das etapas de 2017 e 2018 do Circuito Rio Antigo, foi possível 

observar estes tipos de eventos que promovem o consumo de ―bens e serviços‖, estabelecem 

uma nova forma de consumo dos centros urbanos, destacam o culto ao corpo e ainda 

promovem a integração de pessoas com interesses em comum. O processo de pesquisa 

etnográfico se deu por meio do acompanhamento das corredoras da Assessoria de Corrida MP 

RUN e as demais corredoras de outras assessorias pelas corridas de rua que realizavam. Todas 

as corredoras foram analisadas netnograficamente pelos seus perfis no Instagram. Ao 

acompanhá-las nos treinos e corridas de rua, ocorreu a observação participante. Este segundo 

momento da pesquisa nos levou à elaboração de uma terceira etapa metodológica, composta 

por entrevistas em profundidade.  

Para a pesquisa em questão, foram feitas uma análise e uma síntese, racional e 

experimental, respectivamente. A análise racional tem o objetivo de examinar a subjetividade 

e padronização do conceito qualidade de vida. Já a experimental visa a identificar e analisar as 

modificações urbanas, socioculturais e a maneira de consumo dos indivíduos que as praticam.  

Para realizar a análise do cotidiano das pessoas que estão em busca da qualidade de 

vida e que mudam seu comportamento e sua forma de consumir por conta dessa nova maneira 

de viver, foi feito um acompanhamento dos perfis de corredoras amadoras, de 30 a 45 anos, 

no Instagram. Nas redes sociais trabalhamos com duas unidades de análises: os atores sociais 

(mulheres corredoras) e os laços/vínculos (relações entre elas e seus seguidores). Foram 

escolhidas mulheres dentro dessa faixa etária, pois a cada dia que passa, aumenta o número de 

mulheres
19

 (dentro da faixa etária pesquisada) que buscam a corrida de rua como atividade 

física regular e que se dedicam mais ao esporte, além de participarem dos eventos promovidos 

nas corridas de rua. Segundo as corredoras entrevistadas, conseguir entrar e manter-se no 

pódio nas competições dentro dessa faixa etária é mais difícil que nas faixas etárias abaixo 

dos 30 anos, pois as mulheres mais experientes ao treinarem para as corridas atuam com mais 

                                                 
19

  Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/corrida-de-rua-em-ritmo-cada-vez-mais-acelerado-no-

rio-21595627 . 

 

https://oglobo.globo.com/rio/corrida-de-rua-em-ritmo-cada-vez-mais-acelerado-no-rio-21595627
https://oglobo.globo.com/rio/corrida-de-rua-em-ritmo-cada-vez-mais-acelerado-no-rio-21595627
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disciplina que as mais jovens. Na Maratona do Rio
20

 de 2017, por exemplo, o público 

feminino correspondeu a 47% dos inscritos. As mulheres são maioria tanto na Meia Maratona 

(55%) quanto na prova de 6 km (67%). Já nos 42 km, elas correspondem a 29% do público. 

Esse acompanhamento se deu observando suas postagens e compartilhamentos em 

períodos que antecedem os eventos de corrida na cidade e quando antecedem também as 

corridas do Circuito Rio Antigo. As datas do Circuito Rio Antigo serviram como base para o 

levantamento de dados de todas as corredoras, uma vez que ocorre quatro vezes ao ano 

contemplando todas as estações, que por conta das condições climáticas interferem na 

intensidade e nos horários de treinos, assim como exige uma alimentação diferenciada. 

Através dessa análise de perfis e de entrevistas com as praticantes amadoras de corridas está 

sendo estudado como as mediações das mídias sociais interferem no comportamento 

cotidiano, dentro e fora dessas mídias, nas escolhas de cada indivíduo, na construção de uma 

nova identidade pautada no tema ―Qualidade de Vida‖.   

As análises foram feitas com mulheres do estado do Rio de Janeiro que foram 

acompanhadas (etnograficamente) no primeiro semestre de 2018 e em março de 2019. Dessa 

maneira poderemos comparar os dados levantados nos dois períodos. Foram feitas entrevistas 

presenciais de profundidade e acompanhamento das postagens no Instagram.  

O acompanhamento virtual se deu uma semana antes do evento do Circuito Rio 

Antigo, com dados coletados às segundas-feiras, às quartas-feiras e no dia do evento (dia 

―D‖); fizemos também o acompanhamento uma semana posterior ao evento, às segundas-

feiras e às quartas-feiras.  

Os dados em comum entre as mulheres são: a mesma quantidade de eventos e os 

mesmos períodos em todos os estados; o mesmo critério de escolha na quantidade de semanas 

e dias da semana selecionados para a análise. Serão abordados os motivos que as levaram a 

escolher os percursos e o que mudou em suas postagens de um evento para o outro. Todas as 

corridas avaliadas ocorrem no perímetro urbano.   

As Corridas Diversas foram usadas para identificar características de consumo, 

identidade e comportamentos que não envolvem uma única marca patrocinadora ou produto. 

No Rio de Janeiro, foram entrevistadas cinco mulheres. Para melhor visualização de como a 

pesquisa foi aplicada, vejamos o quadro a seguir:  

 

                                                 
20

  Disponível em: http://suacorrida.com.br/canal/noticias/veja-numeros-e-curiosidades-da-maratona-

caixa-do-rio-de-janeiro/ 

http://suacorrida.com.br/canal/noticias/veja-numeros-e-curiosidades-da-maratona-caixa-do-rio-de-janeiro/
http://suacorrida.com.br/canal/noticias/veja-numeros-e-curiosidades-da-maratona-caixa-do-rio-de-janeiro/
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Quadro 1: Mulheres corredoras de 30 a 45 anos 

 

No decorrer da análise, vemos as interações online estabelecidas entre as corredoras, 

seus seguidores e quem elas seguem. Os primeiros estudos sobre interação online foram 

baseados na teoria psicológica social (KOZINETS, 2014, p. 28). Inicialmente pensava-se que 

o meio virtual possuía uma base pobre para a atividade cultural e social, que eram necessárias 

informações sociais e emocionais, além de uma presença social com interações face a face. 

Essa ausência de interação face a face caracterizava as comunicações eletrônicas como 

―magras e equivocadas‖ (KOZINETS, 2014, p. 28). Em outro momento, ainda dentro dessa 

teoria psicológica social, identificou-se que os participantes das comunidades online estariam 

sujeitos ao efeito de equalização de status, a um achatamento de hierarquias onde os status 

sociais eram uniformizados e as diferenças sociais minimizadas, ocasionando menos respeito 

a regras e a não liderança no ambiente virtual. Contudo, com o passar do tempo, as 

percepções foram questionadas e reformuladas, entendeu-se que o ambiente virtual não era 

pobre e muito menos magro, pelo contrário, era rico em detalhes que poderiam causar 

impactos consideráveis na vida das pessoas. Com base nessas mudanças de reflexões é que 

trazemos a análise dessa pesquisa no Instagram, essa mídia que é composta de fotos, vídeos 

gravados e produzidos ao vivo onde as pessoas interagem e constroem uma presença social, 

existindo uma caracterização de liderança e claras diferenças sociais. Segundo Kozinets 

(2014, p. 29), nas interações online de maior prazo, aquelas que revelam as identidades 

sociais, possuem relações sociais mais positivas do que grupos de menor duração e mais 

anônimos, correlacionando com a análise das corredoras, é possível dizer que elas mostram 
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suas vidas pessoais na internet, constroem identidades e estabelecem uma relação social mais 

aproximativa de seus seguidores.  Ao compartilharem suas escolhas e seu dia a dia, constroem 

uma relação de confiança e unidade de interesses comuns. Por isso e à medida que as 

corredoras começam a construir uma relação de interação de longo prazo e a trocar sinais 

sociais interpretativos, elas administram suas autoapresentações com a finalidade de criar 

impressões sociais mais favoráveis para atrair mais seguidores.  

Na metodologia da pesquisa que realizamos, foram usadas a etnografia presencial e a 

netnografia de perfis na mídia social para estudar as práticas culturais online, as ideias 

fundamentadas e abstratas das atividades do cotidiano. Kozinets (2014, p. 31) afirma que ―as 

ferramentas online têm maior probabilidade de ampliar o contato social do que diminuí-lo‖ e 

com base nessa premissa estudamos esse contato social e as novas formas de consumo. O 

termo consumo será apresentado com diferentes reflexões. Em um ambiente virtual consumir 

novos amigos, novas posturas e novas escolhas, tudo pode repercutir na vida cotidiana do 

indivíduo. Como falamos de atividades ligadas ao esporte e que englobam assuntos que 

influenciam a saúde, a construção de identidades, novas formas de aquisição, o consumo em 

questão envolverá não apenas a ação de compra, mas também as maneiras pelas quais as 

pessoas consomem a mídia social para apresentar suas ideias, suas perspectivas e como elas 

agem, instigam, persuadem, motivam os que estão conectados em suas páginas no Instagram. 

Seguindo o modelo sugerido por Kozinets sobre as tipologias e classificações de 

comunidades online, as corredoras serão apresentadas de acordo com as tipologias que 

seguem, por exemplo, pelos tipos de filiação e uso de seus perfis. As tipologias pré-

estabelecidas são: habituais, principiantes, sociável e devoto. Esse último foi inserido para 

levar em consideração os questionamentos que as mesmas recebem de seus seguidores, 

identificados através dos textos escritos nas postagens. 

Os principiantes possuem fortes vínculos sociais com o perfil que seguem, mantêm 

um interesse superficial ou passageiro nos temas apresentados pela corredora, além de ter 

habilidades e conhecimentos fracos sobre o assunto ―atividades físicas e qualidade de vida‖. 

Os socializadores são pessoas que possuem laços fortes, interagem com regularidade nas 

postagens, mas que têm interesse superficial sobre o que recebem de informação; estão ali 

apenas para acompanhar o que é compartilhado. Os devotos embora possuam vínculos sociais 

fracos, possuem um considerável interesse pelos assuntos abordados. Já os habituais têm 

fortes laços sociais, assim como demasiado conhecimento e compreensão sobre as atividades 

que ali são divulgadas.  
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Essas pessoas serão selecionadas e classificadas com base nas suas interações, 

postagens e compartilhamentos que realizam. Para facilitar a visualização das qualificações 

dadas, trabalharemos com o gráfico a seguir. 

Tabela 1: Força dos laços comunais 

 

 

A definição usada na pesquisa de laços fortes e fracos é a de Robert Kozinets (2014, 

p. 55), o autor afirma que os laços fortes são caracterizados por incluir ―combinações de 

intimidade, autoexposição, fornecimento de serviços recíprocos, contato frequente e 

afinidade, tal como se tem entre amigos próximos ou colegas‖. ―Já os laços fracos são aqueles 

que possuem contatos esporádicos ou irregulares e que têm pouca ligação emocional‖.  

Para aplicar o método de levantamento online na pesquisa foram selecionados quatro 

períodos de tempo: duas semanas antes do evento de corrida preestabelecido e uma semana 

após o evento selecionado. Exemplo: o Circuito de Corrida Rio Antigo ocorreu em quatro  

etapas no ano de 2018 e em março de 2019, e foram analisadas as postagens nesses períodos. 

Tendo o foco nas segundas-feiras e quartas-feiras na semana que antecede o evento, o dia ―D‖ 

(execução da corrida) e segundas-feiras e quartas-feiras na semana posterior ao evento. 
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Gráfico 1: Metodologia de coleta 

 

Levando em consideração que a semana que antecede o evento é a semana que a 

corredora se dedica mais à alimentação balanceada, ao treino constante e à organização para o 

dia do evento, foram escolhidos os dias de segunda-feira por ser o primeiro dia da semana 

após o final de semana em que existe uma maior possibilidade de um relaxamento sobre a 

alimentação e os treinos; e as quartas-feiras para analisar comportamento durante a semana. O 

dia do evento também foi analisado. E na semana posterior, foram escolhidas as segundas-

feiras por ser o primeiro dia após a corrida em que geralmente colocam sua recuperação e 

abordam como foi a corrida e as quartas-feiras quando publicam as fotos divulgadas nos sites 

oficiais.  

Esse levantamento online possibilita tirar conclusões sobre o uso dos perfis no 

Instagram e sobre mudanças nos padrões de uso dos perfis; possibilita também correlacionar 

diversos valores, dados demográficos e o uso da internet; contribui para descrições 

retrospectivas sobre os integrantes de cada perfil; desenha um senso das atitudes e opiniões 

das pessoas sobre o tema abordado na mídia social; e também é viável aprender sobre as 

representações das pessoas. Esse mesmo levantamento pode ajudar a responder questões de 

estudos sobre cultura e comunidades virtuais. Para Scott
21

 (1991, p. 7, apud KOZINETS, 

2014, p. 53) ―a análise de redes sociais lida com os dados relacionais e, embora seja possível 

quantificar e analisar estatisticamente essas relações, a análise de rede também consiste em 

um corpo de medidas qualitativas da estrutura em rede.‖ 

Dentro desse período, foram feitas as observações sobre as postagens e qualificações 

dos perfis tanto das seguidoras quanto dos seguidores que interagiam naquele dia analisado. 

Após esse processo e a identificação das pessoas, foi dado início à abordagem direta para 

levantamento de dados qualitativos e quantitativos.   

                                                 
21

  JOHN, Scott. Social Network Analysis: A handbook. London: Sage, 1991. 
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Para Creswell
22

 (2009, p. 4, apud KOZINETS, 2014, p. 46), ―a pesquisa qualitativa é 

útil para explorar e compreender significados, ao passo que a pesquisa quantitativa é usada 

para testar teorias examinando as relações entre variáveis mensuráveis‖. Já Kozinets (2014, p. 

46) diz que ―as técnicas qualitativas podem ajudar a desenhar (ou redesenhar) o mapa de um 

terreno novo ou em rápida transformação‖. Esse tipo de pesquisa ―questiona definições, 

reoperacionalizam ou introduzem novos construtos e relações ignoradas‖. Uma das teorias 

apresentadas na pesquisa é sobre a individualização provocada pela lógica do consumo, 

defendida por Zygmunt Bauman. Com a pesquisa qualitativa identificamos como as pessoas 

efetivamente se sentem dentro de uma sociedade pautada pela constante e veloz necessidade 

de consumir alimentos, bens ou serviços. Em seguida colocamos em foco as respostas, se 

contradizem ou se confirmam essa individualização das pessoas.  

Para fazer a pesquisa qualitativa, entrevistas em profundidade foram agendadas em 

diferentes épocas do ano. Algumas das perguntas aplicadas eram as mesmas para que 

pudéssemos avaliar as mudanças e evoluções. Segundo Jorge Duarte e Antônio Barros (2012, 

p. 64), as entrevistas em profundidade ―costumam ser úteis para estudos do tipo exploratório 

que tratam de conceitos, percepções ou visões para ampliar conceitos sobre a situação 

analisada‖.  Dessa forma foi possível: compreender suas postagens; identificar e avaliar as 

mudanças que realizaram em sua vida em prol da rotina desportiva; correlacionar valores, 

descrever características pessoais; descobrir opiniões sobre a corrida de rua, impactos e 

hábitos diários; além de analisar as representações dessas corredoras no meio em que vivem. 

A seguir estão algumas das perguntas realizadas no questionário: 

a) Para você, a sua capacidade de consumir está ligada à sua qualidade de vida? Por 

quê? 

b) Por que começou a correr? 

c) Pessoas que correm sentem-se desafiadas a correrem cada vez mais, quando 

atingem a meta inicial estabelecida. Isso ocorre com você? Se sim, por que essa 

necessidade de aumentar o percurso? 

d) Quais foram os tipos de mudanças você fez em sua vida após começar a correr? 

(alimentares, consumo...) 

e) Depois que começou a correr, o que mudou na sua alimentação? 

f) O que realmente a motivou a mudar a sua alimentação? 

                                                 
22

  CREWSWELL, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods Approaches. 3rd. 

edition. Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. 
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g) Qual a ordem de prioridades das motivações nessa mudança de hábito alimentar?  

A necessidade em melhorar a performance, a busca por um corpo mais atlético 

(estética) ou a preocupação com a saúde?  

h) Você acredita que é influenciado pelas postagens dos perfis que costuma seguir 

sobre corrida e qualidade de vida? Por quê? 

i) Você passou a fazer mais parte desse novo grupo de amigos que a corrida lhe 

trouxe passando ficar cada vez menos com os amigos que não correm? 

j) Por que escolheu correr o Circuito Rio Antigo? (Somente para corredoras do RJ) 

k) Os produtos que você conheceu através do Circuito Rio Antigo passaram a fazer 

parte da sua vida? Quais foram? (Somente para corredoras do RJ) 

l) Quais corridas de rua você considera mais importantes do calendário de eventos da 

sua cidade? 

Através das respostas e dos acompanhamentos das postagens foi possível delinear 

um perfil de como essas pessoas se relacionam e aplicam as informações que adquirem na 

internet em seu cotidiano; como usam suas conexões online para moderar seus estados 

emocionais durante o dia; e como funcionam as narrativas online em relação aos cuidados 

com a saúde. 

Entre tantos conceitos estabelecidos pela internet e seus usos, atualmente, fica claro 

observar que as pessoas compartilham seus status estigmatizados beneficiando-se do aumento 

da autoaceitação, sentindo-se socialmente menos isoladas. Comer, viajar, comprar, fazer 

atividade física ou qualquer outra coisa, ganha mais relevância quando se apresenta para o 

mundo o que tem sido feito, quando os amigos virtuais podem ver, quando o que é vivido 

pode ser visualizado por inúmeras pessoas, de laços fracos ou fortes. Essa apresentação do 

cotidiano nas mídias sociais fortalece e constrói imagens e identidades. Segundo Kavanaugh e 

Patterson (2001, p. 507), citado por Kozinets (2014, p. 34), ―quanto mais tempo as pessoas 

estão na internet, mais elas tendem a usá-la para envolverem-se em atividades de construção 

de capital social‖. Viver para mostrar, mostrar para viver. Esses autores afirmam que ―o uso 

da internet reforça o envolvimento comunitário da vida real‖. Se trouxermos essa fala para a 

nossa análise, podemos ver que essa premissa é verdadeira, à medida que as corredoras 

buscam grupos de corridas no âmbito da vida real para fazerem parte, solidificando sua 

trajetória no esporte e gerando mais credibilidade de suas atividades e suas falas na internet. 

Vale lembrar que algumas pessoas criaram um ―diário‖ on line nas redes sociais para 

mostrar o seu desenvolvimento com aumento de percurso (quilometragem) versus o tempo de 

duração da corrida, para falar de alimentação saudável, além de trocarem informações para 
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melhor desenvolver-se nos eventos. E esse material é usado com parte de um estudo que 

possuem características da pesquisa bibliográfica. 

 

A interação social virtual é um híbrido público-privado sem igual que 

oferece aos participantes a sedução de ser o centro das atenções perante a 

uma ―audiência‖ sem deixar os limites seguros de seu próprio lar. As 

oportunidades são abundantes não apenas para divulgar suas próprias 

informações privadas, mas também para participar publicamente nas 

informações privadas dos outros. (KOZINETS, 2014, p. 71-72) 

 

 

Para complementar as análises, para descrever e fazer o relato sobre as mudanças dos 

comportamentos e os usos de produtos relacionados ao desenvolvimento e evolução da 

performance nas corridas, fiz o uso da pesquisa ―etnográfica‖ em que acompanhei o 

desenvolvimento das corredoras do Rio de Janeiro, duas vezes por semana, durante o primeiro 

semestre de 2018, para comparar com o primeiro semestre de 2019, inserindo-me no grupo de 

Assessoria de Corrida localizado no Maracanã e na Lagoa.   

 
A pesquisa etnográfica permite que o pesquisador adquira uma compreensão 

detalhada sutil de um fenômeno social, e depois capte e comunique suas 

qualidades culturais. Ela fornece um senso da experiência vivida pelos 

membros da cultura, assim como uma análise fundamentada da estrutura do 

seu grupo, como ele funciona, e como ele se compara a outros grupos. 
(KOZINETS, 2014, p. 58)  

 
 

A pesquisa consta com a análise em conjunto da etnografia e da netnografia que 

somadas validam os dados, quantificam e os qualificam. A seguir está o fluxograma de como 

a pesquisa se desenvolveu: 
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Gráfico 2: Evolução da pesquisa 

 

A segunda e a terceira etapas fazem uso da ―etnografia/netnografia mista‖ (KOZINETS, 

2014, p. 67) que ―promovem a interação e coleta de dados culturais tanto face a face como 

online‖ e permite que sejam considerados os seguintes aspectos:  

- Integração versus Separação dos mundos sociais. Onde é possível correlacionar os 

comportamentos online com os comportamentos off-line. 

- Observação versus Verbalização de dados relevantes. As pessoas podem publicar suas 

atividades físicas, mas a observação da etnografia pode revelar elementos tácitos importantes 

do comportamento que elas não compartilham nas redes. 

- Identificação versus Desempenho nas atividades. É possível analisar as individualidades, 

como sua idade, local de trabalho, local de exercício, alimentação e grupos sociais 

influenciam nas escolhas do dia a dia. Aqui as teorias de individualização, consumo e 

padronização de usos de produtos/serviços podem ser relacionados.  

A quarta e última parte consiste em compilar todos os dados e analisá-los. Para o 

processo de dados qualitativos serão usados alguns passos analíticos, tais como a codificação 

que vai afixar categorias de análise: análise sobre a perspectiva do consumo para obter 

qualidade de vida, o uso da qualidade de vida para a busca incessante por um corpo sugerido 

pela mídia, a construção de identidades. A pesquisadora de consumo Susan Spiggle
23

 (1994, 

p. 09, apud KOZINETS 2014, p. 115) diz que ―na interpretação, o investigador não aciona um 
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  SPIGGLE, Susan. Analysis and Interpretation of qualitative. Data in consume r Research. 1994. Journal Of 

Consumer Research, 21 (December)1994: 491 – 503. 
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conjunto de operações. Em vez disso, a interpretação ocorre como uma mudança na gestalt e 

representa uma compreensão sintética, holística e elucidativa do significado, como na 

decifração de um código‖.   

De maneira holística, é feita a interpretação hermenêutica que ―busca interpretações 

que sejam coerentes e livres de contradição, compreensíveis para o público leitor visado, 

respaldadas com exemplos relevantes sendo relacionados à literatura usada na pesquisa‖ 

(KOZINETS, 2014, p. 115). Segundo Thompson
24

 (1994, p. 433, apud KOZINETS, 2014, p. 

115) uma boa interpretação hermenêutica se aprofunda nos contextos social e histórico dos 

dados em busca de explicações, promovendo uma interpretação cultural sutil, específica e 

matizada.  

Dessa forma, para escrever a conclusão da análise, serão usados os dois processos: 

codificação analítica e interpretação hermenêutica decompondo as anotações, classificando-

as, encontrando padrões entre elas que os relacionem, indagando sobre as motivações por trás 

das postagens e remontando-as com uma nova interpretação.  
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4. DESCRIÇÃO DAS NARRATIVAS E ANÁLISES: DAS MOTIVAÇÕES PARA 

ENTRAR NA CORRIDA DE RUA À CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA IDENTIDADE 

Durante o ano de 2018, foram selecionados um mês de cada estação do ano, com 

base na agenda de corrida do Circuito Rio Antigo, e durante o mês de março de 2019, cinco 

mulheres corredoras de rua da cidade do Rio de Janeiro foram acompanhadas no Instagram 

sobre o que postavam, como postavam e como eram as interações entre elas e os seguidores. 

As postagens coletadas apresentam a maneira que vivem seu dia a dia, suas conquistas, 

dificuldades e frustações. É notório que todas as mulheres observadas fazem do seu perfil um 

mural de publicações com o tema: corrida de rua, musculação voltada para a corrida, treinos 

externos, alimentação, produtos e serviços consumidos para melhorar e/ou manter a 

performance durante as competições.  

Essas atletas amadoras participam de assessorias de corrida que as auxiliam no 

desenvolvimento do esporte, seja para melhorar a performance, para aumentar a resistência 

e/ou para fortalecer o corpo durante o exercício. Elas buscam auxílio profissional para 

evoluírem, concluírem suas provas com êxito, evitando lesionar os membros inferiores e 

demais partes de suas estruturas físicas.  

As assessorias de corrida iniciaram na cidade do Rio de Janeiro na década de 1990 e 

uma das pioneiras é a Start Assessoria Esportiva. A Start foi criada em 1994 oferecendo 

treinamento de corrida, triathlon e preparação física para atletas de alta performance. Nos 

anos 2000, começou a atuar em empresas orientando os funcionários a obter melhores 

rendimentos em provas de longas distâncias. A primeira delas foi a empresa BR 

Distribuidora, onde ofereceu treinamento para a Maratona BR de revezamento. 

Posteriormente, em 2003, iniciou o trabalho com corredores amadores. Com o objetivo de 

promover qualidade de vida para as pessoas, passou a desenvolver atividades de Shiatsu. 

Ginástica Laboral, Massagem Expressiva, Olímpiadas Internas e grupos de corrida e 

caminhada dentro e fora das empresas. 

Para o estudo etnográfico desta pesquisa, foi usado o grupo de Assessoria de Corrida 

de Rua MP RUN que existe desde 2010, possui cerca de 100 atletas amadores, sendo 75 

mulheres e 25 homens. Dentro desse grupo, 55 são mulheres com idade entre 30 a 45 anos. O 

objetivo da MP RUN é oferecer suporte para o treinamento de corrida por meio de serviços 

específicos com foco no desenvolvimento saudável deste esporte. Os serviços são: avaliação 

voltada para o treinamento de corrida, elaboração de planilhas de treino com foco na evolução 

da performance, acompanhamento online através do APP Treinus, treinamento funcional 
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(circuito), suporte nos principais circuitos de corrida da cidade do Rio de Janeiro. Essa 

assessoria atua no Maracanã, às terças e quintas-feiras, das 19 às 21 horas, e na Lagoa 

Rodrigo de Freitas, aos sábados, das 7 às 11 horas. Aos domingos fazem um rodízio de locais, 

alternando entre Barra da Tijuca, Alto da Boa Vista e Floresta da Tijuca. Além de 

assessoramento esportivo, a MP RUN conta com profissionais de nutrição para auxiliarem no 

desenvolvimento dos atletas. De maneira que possam unir a alimentação apropriada para cada 

tipo de exercício proposto, os atendimentos são personalizados e individuais. Aos sábados, 

quando se reúnem na Lagoa Rodrigo de Freitas, a assessoria disponibiliza serviços de 

aquecimento para a corrida, alongamentos individuais e em grupo, apoio de café da manhã 

com frutas da estação e massagem pós-treino. Esse é um grupo de homens e mulheres, 

assessorados por profissionais de educação física, que acompanham o desenvolvimento dos 

atletas e lhes ensinam técnicas de corrida, além de realizarem atividades de alongamento e 

fortalecimento dos músculos, tudo visando à evolução da performance nas corridas de rua.  

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação envolve a questão da qualidade de vida 

transformada em desejo de consumo provocando mudanças no cotidiano de mulheres 

corredoras de rua por intermédio das mídias sociais. E foram analisadas as maneiras que as 

mesmas compartilham seu dia a dia no Instagram, quais assuntos abordam e como 

influenciam e são influenciadas pelos laços estabelecidos no meio on line. 

Sendo assim, 5 mulheres de faixa etária entre 30 a 45 anos foram acompanhadas 

durante o ano de 2018 e março de 2019 para que os dados fossem coletados, descritos e 

interpretados. As entrevistadas selecionadas estão em uma faixa etária em que já concluíram 

seus estudos básicos e superiores, possuem uma história profissional, já passaram por 

relacionamentos sérios e, algumas delas, possuem filhos. Além disso, possuem uma bagagem 

de vida maior que as mais jovens e isso impacta diretamente na percepção de vida e do 

cotidiano. 

Neste capítulo, apresentamos os motivos que levaram essas mulheres a se tornarem 

corredoras amadoras e as influências midiáticas que exercem e recebem por meio das 

postagens no Instagram. Relacionamos as identidades construídas, tendo como base a relação 

midiática e as formas de consumo de bens e serviços pautados na promoção de qualidade de 

vida. Foram mapeadas e descritas categorizando-as de acordo com as ideias de Bauman e 

encaixando-as nas tipologias de laços fortes e fracos (marcados pelos seguidores do 

Instagram) estabelecidos por Kozinets (2014, p. 38).  

Durante as conversas com as corredoras foi possível identificar as motivações 

iniciais que as levaram a buscar as corridas de rua como atividade regular em suas vidas. De 



 

 

75 

 

modo geral, as motivações iniciais foram as dificuldades encontradas por elas ao longo da 

vida, para que obtivessem uma saúde física e mental equilibrada. As dificuldades listadas 

foram: perda de emprego, separação conjugal, problemas de depressão, problemas com 

sobrepeso de um ente familiar e dificuldade de concentração para os estudos. 

A partir dessas motivações, todas as corredoras entrevistadas faziam uso da palavra 

―superação‖ para justificar a busca constante pela evolução no esporte. E, com isso, 

apresentamos as mulheres corredoras amadoras que fizeram parte dessa pesquisa. 

 

4.1 As corredoras de rua 

A primeira delas é Raquel Santos de Oliveira. Ela possui 32 anos e trabalha como 

professora de biologia e química. Raquel começou a correr em setembro de 2014 para ajudar 

uma tia que possuía sobrepeso, precisava emagrecer para fazer uma cirurgia e retirar as peles 

que estavam sobrando. É casada com um corredor que faz parte da Assessoria MP RUN e não 

tem filhos 

A segunda corredora é Jaqueline Garrot, de 31 anos, formada em Arquitetura, 

atualmente trabalha com ―freelas‖ na sua área. É a corredora mais jovem do grupo das 

entrevistadas para esta pesquisa, e a que iniciou com mais disciplina nas corridas de rua em 

2016. Atualmente, ela está sem emprego formal e mantém sua vida financeira por meio da 

arte e da pintura de quadros que produz com regularidade. É solteira. 

A terceira corredora é a Ana Paula Manhas Carnielo Almeida, de 37 anos, formada 

em Análises de Sistemas e de Projetos. Ela começou a correr em outubro de 2012 por 

influência dos amigos do trabalho. É casada com um corredor que também faz parte da MP 

RUN e mãe de Maria Flor, que nasceu em 2017. Atualmente, está fora do mercado de 

trabalho. Segundo ela: ―dei um tempinho depois que a Flor nasceu‖.  

A quarta corredora é Fernanda Iglesias, de 43 anos, formada em Educação Física e 

atua em sua área como personal trainer (treinadora física de musculação individual e 

personalizada) e Coordenadora da Academia Physical na unidade de Vila Isabel. Fernanda 

começou a correr em 2014. Segundo ela: ―comecei a correr para resolver um problema que 

ocupava minha cabeça naquele ano‖. Ela é divorciada e tem dois filhos, uma menina de 14 

anos e um menino de 17 anos. 

A quinta corredora é Renata Crowmell, de 44 anos, formada em Arquitetura e 

atualmente empresária no ramo de flores. Praticava exercícios quando adolescente na escola, 

mas parou de correr e voltou a correr em 2012. É divorciada e não tem filhos.  
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As corredoras foram selecionadas por um motivo em comum: além de estarem 

dentro da faixa etária selecionada para essa pesquisa, todas estabeleceram a corrida como uma 

prioridade, adaptada a suas rotinas profissionais e pessoais. As motivações que as fazem 

manter o foco nos treinos, grosso modo, é a superação e a necessidade de manterem o 

equilíbrio entre a saúde mental e o corpo físico. Contudo, cada uma delas iniciou nas corridas 

de rua por motivos diferentes, ora por traumas, ora por problemas pessoais, ora por incentivo 

de seus pares sociais. 

Individualmente, cada uma possui características marcantes para o público de corrida 

e por isso foram selecionadas. Raquel Oliveira (32) e Janaina Garrot (31) são atletas que estão 

na mesma faixa etária, de 30 a 34 anos, e percorrem a mesma distância de 5 km nas 

competições que participam.  

Vale destacar que as provas de corrida de rua possuem diferentes prêmios e 

categorias. Existe a premiação principal, em que são premiadas as pessoas que chegam em 

primeiro, segundo e terceiro lugar da corrida, sem levar em conta a idade, assim como existe a 

premiação secundária, que pode ser por faixa etária; todas as premiações são separadas por 

gêneros masculino e feminino. 

 

Quadro 2: Premiações de corridas 

 

Raquel Oliveira é uma das principais medalhistas das competições de corrida de rua 

com percurso de 5 km, na categoria de premiação geral, e também na faixa etária dos 30 a 34 

anos. Atualmente possui mais de 100 troféus e, quando lhe foi perguntado sobre se eram 
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muitas as medalhas, ela disse: ―Medalha, eu nem conto! Fica dentro de duas caixas lá. No 

outro dia eu até falei com o André (esposo): Vamos fazer um filtro aí, porque a gente tem as 

mesmas medalhas. Eu tenho que criar um espaço para colocar isso, medalhas e troféus‖.  

 No caso da Janaína (31), ela possui 11 troféus e também disse ter perdido as contas 

sobre a quantidade de medalhas. Ela participa das corridas percorrendo a distância de 5 km e 

tem se mantido no pódio na mesma faixa etária que a Raquel, mas nunca conquistou uma 

premiação geral da prova. Ambas estão treinando atualmente para percorrer 10 km com mais 

desempenho; elas também já realizam provas com essa distância. Essas duas corredoras 

possuem em comum a mesma faixa etária e a distância percorrida nas corridas; contudo, a 

relevância delas para a pesquisa é o fato da Raquel ser uma das principais medalhistas 

amadoras e ser popular no Instagram. Raquel, com o perfil @kelcorredora, possui 13.700 mil 

seguidores.  Já Janaina foi selecionada por ter se destacado, nos últimos dois anos, entre as 

corredoras de sua categoria com diversas premiações, o que indica uma fase de mudanças 

intensas em sua vida por conta da corrida. Ela usa o perfil @janainagarrot no Instagram e 

possui 2.822 seguidores. As duas corredoras possuem o perfil comercial no Instagram. 

A corredora Ana Paula Almeida (37) costuma correr a distância de 21 km a 42 km, a 

mesma distância das corredoras Fernanda Iglesias (43) e Renata Cromwel (44). Entretanto, o 

diferencial dela e a relevância para essa pesquisa é que a Ana Paula é uma corredora que 

realiza as provas com a sua filha de 2 anos no carrinho. Segundo Ana Paula, ela correu com a 

sua filha Maria Flor até as 36 semanas: ―Eu conseguia fazer até 11 km com ela na barriga. Era 

ela que dizia até onde eu podia ir. E quando eu parava de correr, ela começava a se mexer! 

Hoje ela corre comigo fora da barriga! E continua sendo ela quem diz o quanto eu posso 

correr!‖. Ana Paula disse que começou a correr por influência dos amigos do trabalho e 

mesmo grávida manteve os hábitos de corrida. Ela é relevante para esta pesquisa por 

representar uma importante fase na vida de uma mulher: as mudanças que vivem quando se 

tornam mães. E com isso nos traz as adaptações que teve de fazer para se manter focada nos 

treinos. Ana Paula saiu do emprego, onde trabalhava como Analista de Projetos e de 

Sistemas, para cuidar da filha e ainda não voltou para o mercado de trabalho. No Instagram, 

ela usa o perfil @anapaulam.carnielo e possui 234 seguidores. Diferente das demais 

corredoras, ela não tem o perfil comercial e não tem o hábito de postar com regularidade, mas 

90% das suas postagens são relacionadas aos treinos e às corridas de rua.  

Fernanda Iglesias (43) e Renata Cromwell (44) estão na mesma faixa etária e correm 

a mesma distância entre 21 e 42 quilômetros. Ambas já participaram da Meia Maratona (21 

km) e da Maratona Internacional (42 km) do Rio de Janeiro. Fernanda já fez sete Meias 
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Maratonas e quatro Maratonas. Renata correu uma Maratona e está treinando para a segunda 

maratona ainda esse ano. Elas são profissionalmente estabilizadas e embora não ocupem os 

pódios nessas competições, fazem da corrida um instrumento mantenedor de equilíbrio físico 

e mental. Ambas começaram a correr por conta de processos de separação dos maridos. 

Enquanto uma fez da corrida um refúgio para reflexão sobre como passar pela separação de 

maneira menos impactante até a tomada de decisão do divórcio, a outra começou a correr por 

conta de uma depressão pós-separação. Fernanda possui o perfil @correnanda no Instagram, 

com cerca de 17.900 seguidores, e possui mais interação com seus seguidores que a Renata. 

Renata usa o perfil @rclisamedeiros e tem 1.026 seguidores
25

. Embora a interação de Renata 

com seus seguidores seja menor, ela, assim como Fernanda, posta seus treinamentos e 

alimentação com a mesma regularidade, pelo menos um pôster por dia. 

Quadro 3: Corredoras entrevistadas 

 

Tabela 2: Quilometragem das corridas 

QUILOMETRAGEM DAS CORRIDAS 

Corredoras 5 km 10 km 21 km 42 km 

Raquel Oliveira X X   

Janaína Garrot X X   

Ana Paula Almeida   X X 

Fernanda Iglesias   X X 

Renata Cromwell   X X 

Fonte: elaborado pelo autor 
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  Dados de seguidores das corredoras retirados da Internet no dia 31 de maio de 2019. 
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4.2 Os pilares da análise 

 Para descobrir os motivos que levaram as cinco atletas amadoras a iniciarem nas 

corridas, para verificar os alterações de hábitos e comportamentos de consumo que permeiam 

esse esporte, para checar se havia ou não a busca pela qualidade de vida por influência do 

Instagram e se novas identidades eram ou não construídas a partir da prática da corrida e das 

postagens nesta mídia social, as entrevistas em profundidade realizadas tiveram seis pontos de 

questionamentos: o início na corrida; as mudanças diárias; as motivações em continuar 

correndo e/ou aumentando as distâncias; o que cada uma pensa sobre qualidade de vida; as 

amizades na vida real e na internet; e as influências praticadas e/ou recebidas de seus pares. 

 No início deste capítulo, falamos sobre os motivos que cada atleta apresentou para 

que começassem a correr nas ruas da cidade. Os motivos variam entre problemas pessoais, 

problemas conjugais, problemas com a saúde, contrapondo a ideia estereotipada de que as 

mulheres, nessa faixa etária, estão em busca de atividades físicas tendo apenas como 

prioridade a estética. No discurso das entrevistadas, o emagrecimento e a obtenção de um 

corpo atlético apareciam como consequência da regularidade com que realizavam as 

atividades físicas e à medida que escolhiam alimentos menos calóricos.  

 As corredoras Janaína Garrot e a Ana Paula Almeida contam que começaram a correr 

motivadas pelos colegas das empresas onde trabalhavam, diferente das atletas Fernanda e 

Renata, ambas por problemas relacionados a questões com seus companheiros.  

Janaína diz: ―Comecei a correr quando eu saí da escola. Porque eu sempre gostei de 

praticar esportes. Eu fazia tudo o que a escola disponibilizava pra gente, handebol... Só que eu 

acabei a escola e pensei: O que eu vou fazer agora? Daí fui atrás do meu irmão... Fui pra 

academia. Só que não era aquilo que eu gostava, né? Ficar puxando ferro... Mas aí depois de 

um tempo eu comecei a trabalhar, fui treinar em uma academia perto do trabalho e lá eu 

conheci essa galera que corria. E aí me apresentaram a corrida. Porque até então eu não corria. 

Eu nem sabia que tinha corrida de 5 km. Eu tinha 22 anos. Aí me chamaram pra correr na 

rua... Uma prova de 5 km. Um colega que me incentivou, me colocou para correr na esteira e 

falou: Quando você aguentar correr 30 minutos aqui, eu te levo pra rua comigo. Aí todo dia a 

gente ia para o Aterro, era perto do trabalho... Aí eu fiz a primeira prova e já era... Me senti 

atleta!‖  

Ana Paula relata que a corrida entrou na sua vida por meio de amigos do trabalho: 

―Uma amiga me convidou. Eu nunca tinha feito 5 km e eu decidi me preparar para a corrida. 

Eu já fazia musculação, já fazia esteira. Aí foi quando eu conheci o Márcio (dono da 

Assessoria de Corrida MP RUN) na academia. Eu conversei com ele, segui os treinos da 
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planilha e em outubro de 2012 fiz a minha primeira corrida. No início era difícil, aumentei a 

velocidade e depois a distância.‖ 

 Já Renata Cromwell diz que quando estudava na escola era corredora, mas que 

devido a um trauma em uma das competições que participou parou de correr: ―Quando eu era 

pequena, sempre gostei de correr. Eu estudava naquele colégio dentro do Forte da Urca, na 

Escola de Educação Física do Exército. Eu treinava na pista, eu era a primeira da turma. Aí 

um dia teve um concurso (competição) de corrida e a escola estava apostando em mim. Só 

que eles mudaram o percurso, não foi na pista de atletismo, foi por dentro do Forte. Aí eu não 

consegui fazer. Fiquei com vergonha, tive câimbra, parei e não completei. A partir disso, 

nunca mais corri‖. Ela diz que só voltou a correr em 2012, parou e retornou devido a uma 

orientação médica por conta da depressão que teve após o divórcio: ―Eu voltei a correr em 

2012 com o Circuito das Estações e achei legal. Mas eu voltei a correr sozinha. Olhava para o 

pessoal da assessoria e achava besteira. E aí... Eu estourei meu joelho. Corri só 5 km. Mas eu 

corria quase todo dia, só saía correndo. Aquela máxima de pegar o tênis e sair correndo? E 

isso era um absurdo! Eu peguei qualquer tênis e não era apropriado pra mim e estourei meu 

joelho. Eu fiquei um ano e meio sem correr, fazendo fisioterapia. Veio a separação, engordei 

17 kg, veio a depressão e o médico indicou voltar a fazer exercício.‖  

Fernanda fala que a relação com seu ex-marido não estava boa e todas as vezes que 

iam a praia, ela aproveitava para caminhar na areia e pensar sobre quais rumos deveria tomar 

para solucionar os problemas de sua relação, dentre eles a possibilidade de ficar solteira: ―Eu 

precisava resolver um problema na minha cabeça (tomar a decisão de seguir a vida solteira ou 

não) que estava me incomodando e eu comecei a caminhar (para pensar) e depois comecei a 

correr, mas na areia, descalça, com fone de ouvido, sem relógio... sem nada.‖  Ela relata a sua 

evolução até chegar à Meia Maratona: ―Na época, eu comecei a ver que tinha aplicativo de 

corrida. Estou com 43 e comecei a correr com 38, 39... aí baixei um aplicativo, comecei a ver 

o quanto eu estava correndo e a tentar melhorar meu tempo na areia. Depois eu comecei a 

correr na pista lá em cima (no calçadão), não sabia de relógio, não sabia que tinha assessoria, 

que tinha de se escrever na corrida, nem tênis de corrida... Eu não entendia nada... Eu corria 

com o tênis que tinha lá em casa. E a primeira corrida que eu fiz, que fiquei motivada a correr, 

foi a meia maratona, porque eu já corria ―fácil‖ 10 km lá em cima, não por tempo, mas por 

resistência, eu sempre aguentei! Eu não consegui me inscrever e quando eu soube já tinha 

acabado a inscrição... Aí meu amigo falou: Você vai comigo me acompanhando e lá eu te dou 

a minha medalha, vai ser uma conquista sua! Acabou que ele não foi, eu fui sozinha, ganhei a 

medalha e comecei a me inscrever nas corridas. Eu sempre quis fazer prova grande. Eu 
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sempre me inscrevi nas provas de 21 km, na meia internacional, me inscrevi no revezamento 

das praias... Nessa (prova) eu ia fazer só a metade, mas a minha dupla faltou e eu fiz os 21 km 

completos. E daí dessa prova me falaram: Você consegue fazer uma maratona! Você fez em 

quatro horas aqui correndo na areia, correndo na serra. Maratona é moleza de tu fazer! Aí que 

eu fui me inscrever em assessoria e saber o que que era porque eu tinha um conhecimento... 

Eu sou professora de educação física, mas não tinha essa experiência e vivência em corrida. 

Então eu precisava de alguém para me orientar, para me dar essa vivência maior. Não fiz os 

treinos direito, pois achei que a Maratona era brincadeira. Acabei me lesionando na primeira 

maratona que eu fiz. Eu fiquei revoltada e disse eu não sou uma maratonista, não me 

considerei uma maratonista porque eu caminhei a maior parte do tempo... Aí me inscrevi na 

segunda e as outras já comecei a fazer melhor.‖ 

No discurso das cinco entrevistadas foi possível identificar que a corrida serviu de 

apoio para momentos que cada uma, em sua instância, julgava diferente e especial em sua 

vida. Para Janaína, após a conclusão dos estudos na universidade teria, teoricamente, um 

tempo mais livre e para não deixar o tempo passar sem nenhuma atividade, era necessário 

ocupá-lo. Mas ocupar com o quê? E por que a corrida? A decisão da Janaína se deu 

influenciada por um ciclo de pessoas que já praticavam a corrida de rua e, também, por já ter 

vivenciado, quando mais jovem, o esporte.  

Sobre o ―tempo vago‖ (com o término dos estudos) a ser ocupado, percebemos o que 

Bauman (2009, p. 7) fala sobre a relação de tempo versus o que se vive nele, dentro de uma 

sociedade líquida-moderna. Ele diz que as ―ações de seus membros mudam num tempo mais 

curto que aquele necessário para a consolidação‖ e que ter um espaço livre no dia a dia, para 

nada fazer, parece soar como uma afronta social, pois ficar com espaços vagos gera culpa, 

quando na verdade pode ser apenas um momento de descanso, reflexão e planejamento. O 

discurso da Janaína, durante a entrevista, é que ao finalizar seus estudos teria ―tempo 

disponível‖ para realizar uma atividade de seu interesse, que antes não era possível. A partir 

do momento que se viu livre de um compromisso, ela buscou outro para ocupar aquele espaço 

em seu cotidiano e com o passar do tempo foi buscando outras atividades complementares, 

pois a inicial não a sustentava sozinha. Por questões complementares à corrida ou não, a 

primeira ideia era preencher o vazio; na sequência, passou a fazer outras atividades 

(musculação, alimentação mais regrada) para que pudesse ampliar seus resultados e assim se 

manter preenchida, tanto na agenda diária como na sua satisfação enquanto corredora.  

O espaço livre no cotidiano, se não ocupado, pode provocar um sentimento de vazio, 

que precisa ser preenchido, só que no caso da Janaína foi ocupado pela atividade física. Ao 
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fazermos um paralelo do ―espaço livre no dia a dia‖ (que precisa ser preenchido por alguma 

atividade) com o sentimento de vazio gerado pela ―lógica do consumo‖, é possível afirmar 

que a atleta buscou a corrida para preencher um vazio no seu cotidiano antes ocupado pelos 

estudos, assim como a lógica do consumo estimula a satisfação momentânea ao se obter um 

bem e/ou serviço, seguida de um vazio e a posterior necessidade de se consumir novamente, 

num sentido cíclico e interminável. Ambos não motivados por uma necessidade (correr e 

consumir) seguidos da ideia de prazer momentâneo e um vazio que precisa ser 

constantemente completado. Quanto mais a corredora busca aperfeiçoar a sua performance 

nas corridas, mais ela quer acrescentar atividades que possam contribuir com o objetivo final, 

estando regularmente na busca por algo que a faça se sentir completa. 

E o mesmo ocorre com as demais corredoras. Elas buscam preencher seus espaços 

vazios do dia com atividades, que se não for a corrida em si, estão relacionadas com a 

evolução do esporte. Assim como diz Raquel Oliveira, que além dos treinos nas ruas, realiza 

exercícios complementares: ―Eu sou a louca da atividade física! Eu vou na academia e faço 

funcional, eu faço pilates três vezes na semana, vou para a academia no mínimo quatro vezes 

na semana porque o André (o marido) me trava muito, pois se deixar eu vou todos os dias. Eu 

sou uma pessoa viciada em adrenalina.‖ 

Não cabe aqui julgar benefícios e malefícios (à saúde) destas decisões, mas 

identificar os motivos reais que as fizeram escolher a corrida como parte da sua vida, na busca 

de qualidade de vida e/ou na transformação da qualidade de vida em um objeto de consumo 

(como algo que se busca, atinge-se momentaneamente e em seguida volta-se ao desejo de se 

obter mais, viver mais), tornando-se um ciclo vicioso: quanto mais se consome, mais se quer 

consumir. Com isso, é possível aplicar nessa descrição de motivações para se manter correndo 

a definição de Bauman (2009, p. 16) sobre a liquidez da vida moderna, usando a frase: ―a vida 

líquida-moderna é uma vida de consumo‖. Quanto mais elas correm, mais querem correr e 

fazem uso da palavra ―superação‖ para justificar a busca constante por exercícios, produtos, 

serviços e alimentos que as façam atingir suas metas.  

A corredora Renata Cromwell deixa isso claro ao responder à pergunta: Qual é a 

motivação para ficar tantas horas correndo? O que a motiva fazer isso? ―Superação! Eu não 

corro competindo com os outros, eu compito comigo mesma... Eu posso correr mais um 

pouco? Então, eu vou lá... Eu quero fazer os 42 (km)! Eu quero, eu gosto de correr! Eu gosto 

daquela endorfina; eu gosto de ter o prazer de ter conseguido. É superação! Corrida vicia, 

realmente! E eu quero mais e mais... Hoje eu sou mais corredora do que arquiteta. Eu vivo 

para correr!‖. Janaína usa a mesma palavra para responder a mesma pergunta: ―Ah, superação 
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mesmo!!! E eu sempre falava: Quando acabar a faculdade, eu vou vir aqui fazer uma prova 

com vocês‖ (fazendo referência às amigas que corriam próximo a sua casa).  

A própria corrida é transformada em objeto de consumo, pelas atletas entrevistadas, 

para preencher seus vazios, para descontar suas frustações, para encarar seus problemas e/ou 

para se manterem calmas. Fernanda Iglesias, ao responder o que a motivava a correr, afirmou 

ser ―viciada‖ em corrida e que é uma forma de controlar sua ansiedade: ―Eu viciei! Eu não 

consigo parar de correr! Eu sinto falta! Eu preciso liberar endorfina. Você sente falta. Você 

não consegue ficar parada! Então, eu preciso. Eu sou muito agitada, hiperativa... Eu sou 

ansiosa... Então, a corrida, pra mim, serve como terapia! Como melhorar e me acalmar um 

pouco‖.  

Em todas as falas, foi possível identificar que elas usam a corrida de rua como um 

momento de descompressão do cotidiano e todas reconhecem que o esporte as deixam mais 

calmas, uma vez que fazem dos momentos de treinos e de provas, momentos que refletem 

sobre os papéis que desempenham na sociedade, em suas famílias e entre os amigos. A partir 

disso, podemos falar das identidades que surgem com base no novo perfil construído pelas 

corredoras. No ambiente online, as mulheres entrevistadas desenvolveram imagens de 

corredoras amadoras de rua, onde apresentam a maneira que treinam, falam das dificuldades, 

de pessoas ligadas às atividades físicas e de pessoas que buscam estar sempre em movimento, 

além de estarem atualizadas sobre o tema. Para elas, o mundo real serve como cenário e pano 

de fundo do que será exposto nas mídias sociais. Elas falam da influência que exercem nas 

pessoas por conta dessa nova identidade construída.  

Fernanda, por exemplo, embora não esteja divulgando nenhum produto atualmente, 

já teve seu perfil no Instagram procurado pela FILA para divulgar produtos como tênis, roupa 

desportiva, tudo devido ao grande público que a segue e a influência que exercia sobre as 

pessoas nesta mídia social.  
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Figura 2: Fernanda Iglesias com postagens sobre a marca FILA 

 

 

Figura 3: Fernanda Iglesias com postagens sobre a marca FILA 

 

https://www.instagram.com/p/BZ3Hm3rlvpu/
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Ela diz que não acreditava que a sua vida mudaria tanto por conta da internet, que ao 

correr na rua encontra pessoas que não conhece pedindo para tirar foto com ela, dizendo que é 

seu fã. Na conversa, ela diz ficar assustada em alguns momentos quando o assunto é ―fã!‖, 

pois se julga uma pessoa comum como as demais, mas que por conta do perfil nesta mídia, 

ficou conhecida entre os corredores de diferentes lugares do Brasil e relata que: ―O Instagram 

pra mim era como se fosse um diário e eu não sabia o quão grande seria depois, o quanto iria 

crescer, quantos seguidores. E falei assim: 17 mil pessoas, é muita gente! Eu não tenho nem 

noção! Às vezes eu vou para as corridas e falam assim: Posso tirar uma foto com você? Eu 

sou sua fã! Eu falo assim: Gente, fã? Quem eu sou?  É uma coisa muito engraçada. (...) 

Porque eu sou o que eu posto! Se eu tô feliz, eu tô. Se eu tô triste, eu tô! E as pessoas vão 

saber. Eu não visto uma máscara para poder fazer nada! É real! Eu digo que meu Instagram é 

no mundo real.‖ No livro Simmel e a modernidade, na parte em que aborda a sociedade e a 

cultura, Georg Simmel fala sobre o indivíduo e a liberdade, como estão correlacionadas e 

ainda como o homem constrói sua individualidade, passando pela descrição de um homem 

genérico a um homem abstrato. 

―Na medida em que o genérico-humano, por assim dizer o homem como lei 

natural, representa o núcleo essencial daquele homem individualizado por 

características empíricas, posição social e formação casual, temos apenas de 

libertá-lo de todas essas influências e desvios históricos que violentam a sua 

essência mais profunda, para que apareça o que é comum a todas – o homem 

como tal.‖ (SIMMEL, 2014, p. 109) 

 

Fazendo uma analogia do que o autor expõe com o que a Fernanda diz  – ―(...) eu sou 

o que eu posto! / (...) Eu não visto uma máscara para poder fazer nada!‖ – infere-se que ela se 

sente à vontade para falar abertamente sobre a sua vida, desprende-se de características 

empíricas, da posição social que sabe que exerce e afirma apresentar-se transparente naquilo 

que compartilha,  o que caracterizaria a liberdade em se expressar sem medo, a liberdade que 

o livro aborda de ser o que se quer ser, e dessa maneira é possível estreitar relações com os 

que se identificam com o que é compartilhado em seu perfil: ―Quando o homem é realmente 

ele próprio, possui uma força concentrada suficientemente não apenas para outros, permitindo 

a recepção desses outros em si mesmo e a identificação com estes.‖ (SIMMEL, 2014, p. 111).  

Mesmo que em épocas diferentes, tanto Bauman quanto Simmel tratam da 

modernidade de um modo similar quando se reportam à questão da individualidade, sua 

construção, as causas e consequências. Enquanto Bauman fala sobre as relações superficiais e 

líquidas que a era moderna proporciona, Simmel expõe a individualização causada por essa 

época em que o indivíduo passa a buscar a si mesmo por meio das relações com os outros. 
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Fernanda foi bem incisiva quando falou que os seguidores do Instagram também a 

motivavam a continuar correndo e postando. Segundo ela, eles faziam perguntas no privado 

constantemente e que quando precisou restringir o seu perfil (antes público) àqueles que já a 

seguiam, perdeu seguidores, passou a interagir menos e se sentiu sozinha por não ter o contato 

frequente com um grande número de pessoas. Esse era o espaço em que ela, nas palavras de 

Simmel, buscava a si mesmo por intermédio das relações, mesmo que virtualmente: ―Quando 

eu comecei a correr, eu tinha vontade de conversar com as pessoas... Lá em casa as minhas 

conquistas não tinham interesse nenhum. Eu sempre gostei de escrever, então eu fazia o 

Instagram como se fosse um diário. Então eu colocava a foto e escrevia... E escrevia tudo o 

que tinha acontecido. Eu estava com 18 mil e pouquinho (seguidores), mas logo assim que eu 

fechei meu perfil durante a separação, porque eu tive um monte de problema... Eu acabei 

parando um pouco de falar e de motivar as pessoas... Eu meio que me perdi. (...) Eu passei a 

sentir falta disso, das pessoas. E agora eu voltei e as pessoas: ―Nossa eu estava com saudade 

de ver as suas coisas. Você me motiva!‖. E isso me faz bem porque acaba me motivando a 

continuar e a fazer sempre mais, entendeu?‖ (Depoimento da corredora Fernanda Iglesias) 

 
Todas as relações com os outros são, ao fim e ao cabo, apenas estações no 

caminho em busca de si mesmo, seja porque se sente igual aos outros e 

sozinho com suas próprias forças, precisando do apoio desse tipo de 

consciência, seja porque, com a capacidade de encarar a solidão de frente, os 

outros existem para permitir a cada indivíduo a comparação e a visão da 

própria singularidade e individualidade do próprio mundo. (SIMMEL, 2014, 

p. 112) 

 

Dessa maneira, identificamos que as corredoras, ao compartilharem seu cotidiano 

dos treinos, das corridas de rua, do que consomem, como se alimentam, estão inseridas em 

uma cadeia de oposições, diligenciando-se para obter a experiência, sentir e em seguida deixar 

passar para reviver a mesma sensação proporcionada pela experiência anterior. Assim, 

alimentam a sua individualidade e a identidade estabelecida para com os seus seguidores. 

 

A alma romântica é perpassada por uma infinita cadeia de oposições, a qual 

cada indivíduo percebe, no instante da vivência, como algo absoluto, pronto 

e autossuficiente, apenas para, no instante seguinte, deixá-lo para trás e, na 

distinção de um momento em relação ao outro, retirar a satisfação da própria 

individualidade. (SIMMEL, 2014, p. 114) 

 

Assim como a Fernanda, os perfis da Raquel e da Janaína são perfis profissionais e já 

fizeram uso da sua influência online para se beneficiar da divulgação de produtos, roupas e 

até mesmo para receber inscrições/participações gratuitas em corridas de rua. Dessas 



 

 

87 

 

corredoras, conseguimos mensurar em porcentagem os gêneros que as seguem, a faixa etária e 

ainda de onde são essas pessoas (países e estados). 

Gráfico 3: Dados estatísticos do Instagram 

 

Ainda que cada atleta amadora tenha um potencial de destaque e reconhecimento 

entre as mulheres, o público de mais seguidores é marcado pelo gênero masculino. Já a faixa 

etária predominante das pessoas (ambos os gêneros) que as seguem é entre 25 a 44 anos, mas 

ocorre uma variação entre elas. No caso da Fernanda, que hoje está com 44 anos, o seu 

público feminino é maior entre os 35 a 44 anos, e quando foi questionada sobre esses dados 

ela disse que acredita que as pessoas da mesma idade se identificam mais com o que posta. 

Raquel, com 32 anos, possui um público de seguidoras femininas bem equilibrado entre as 

faixas etárias de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos. Contudo, Janaína, com 30 anos, é a que 

possui seguidoras mais jovens, e isso também é característica das provas que fazia e das 

competições em que participava, assim como as postagens referentes aos treinos. Ela mudou 

de faixa etária nas competições ao completar 30 anos e acredita que o fato de ter mulheres 

mais jovens seguindo-a isso é o reflexo da recente mudança. 

Já os perfis da Ana Paula e da Renata são pessoais, elas não receberam nenhum tipo 

de benefício e/ou permuta por apresentarem em seus perfis produtos que consomem ligados 

ao esporte. Além disso, essas duas últimas corredoras possuem um número mais baixo de 

seguidores, sendo Renata com 1026 e Ana Paula com 234.  

De acordo com o que as entrevistadas expuseram, diante dos resultados obtidos por 

conta do investimento de tempo e dinheiro na corrida de rua, passaram a ser referência para os 

que as cercam. Saindo do universo online para o cotidiano real, elas disseram ser observadas 
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por seus amigos e ainda respondem a perguntas de interesse pelo esporte. Renata diz que as 

pessoas a procuram para pedir orientação de como e o que fazer para iniciar na corrida.   

Raquel diz que o Instagram lhe trouxe novos amigos e que ela conseguiu trazer para 

a sua vida, assim como reflete sobre as influências que causa neles: ―Muitas amigas minhas 

entraram (na Assessoria de Corrida de Rua MP RUN) por minha influência... Pessoas que me 

seguem no Instagram que entraram e falaram: Eu quero que como a Kel [nome como ela é 

conhecida]. Então, através dele eu influenciei muita gente a vir pra cá, a mudar a alimentação, 

marcar com a nutricionista, comprar tênis... E eu ganhei muitos amigos através do Instagram. 

A Lidi do ‗Ouse mudar‘ (corredora popular entre os atletas amadores), a Nancy do ‗Dicas 

Fisio‘ (perfil de dicas de fisioterapia), a Fernanda do ‗Corre Nandinha‘ [uma das entrevistadas 

nesta pesquisa] são pessoas que eu só conhecia no virtual. Eu tenho amigos que até agora a 

gente vai pra Belo Horizonte e conheci no Instagram há 3 ou 4 anos atrás... Virou meu amigo 

pessoal, vem pra nossa casa, a gente vai lá pra casa dele em BH agora... Pessoas que entraram 

na minha vida e eu acho que não saem nunca mais. O Luís que é professor também de 

educação física, que está aqui na equipe por minha influência e é meu amigo pessoal hoje em 

dia, a gente se conheceu no Instagram também e é um dos amigos que eu falei: É um irmão 

que Deus me deu.‖ Com base nas influências exercidas por elas e nos vínculos que 

estabeleceram com seus seguidores, foi utilizado o gráfico de Kozinets (2014, p. 28) para 

descrever quais corredoras mantêm e possuem laços fortes e fracos, assim como qualificá-las. 

O autor denomina os laços construídos como principiante, sociável, habituais e devoto, 

conforme tabela a seguir: 

Tabela 3: Forças dos Laços Comunais  

PRINCIPIANTE SOCIÁVEL HABITUAIS DEVOTO 

Fortes laços e vínculos 

sociais com o perfil que 

seguem, mantêm um 

interesse superficial ou 

passageiro nos temas 

apresentados  

Laços fortes, interagem 

com regularidade nas 

postagens mas que têm 

interesse superficial sobre 

o que recebe de 

informação, estão ali 

apenas para acompanhar o 

que é compartilhado. 

Fortes laços sociais, 

assim como 

demasiado 

conhecimento e 

compreensão sobre 

as atividades que ali 

são divulgadas.  

Vínculos sociais 

fracos, possuem 

um considerável 

interesse pelos 

assuntos 

abordados 

Fonte: adaptado de KOZINETS (2014, P. 38) 
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Para facilitar a visualização da qualificação das corredoras, elaboramos a tabela a 

seguir: 

CORREDORAS 
FORÇA DOS LAÇOS COMUNAIS 

PRINCIPIANTE SOCIÁVEL HABITUAIS DEVOTO 

RENATA       X 

RAQUEL   X X   

JANAÍNA   X     

FERNANDA   X X   

ANA PAULA X       

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dessa maneira, é possível aplicar a teoria de Kozinets aos discursos das corredoras, 

traçando um perfil de acordo com os laços comunais. Renata entra como ―Devoto‖ por 

estabelecer vínculos virtuais fracos, mas é uma grande conhecedora do esporte e das 

atividades complementares, tanto na alimentação quanto na saúde e faz questão de expor isso: 

―Eu tenho muitos amigos querendo sair do sofá, querendo fazer alguma coisa, eu tenho que 

incentivá-los. Eu tenho uma amiga que está querendo vir correr, só que ela está com medo 

porque está com sobrepeso. Eu falo: Você quer ir ao médico? Vamos ao médico que eu vou 

com você! Vamos no médico ortopedista especialista em corrida. E olha o que ele fala. Você 

pode começar, você pode começar devagar. A minha ideia é essa, fazer com que as pessoas 

(pensem)... Mais do que a estética, é a saúde! E que as pessoas começam a se mexer.‖ 

Raquel e Fernanda ocupam dois tipos de laços comunais, ―sociável‖ e ―habitual‖, 

pois permeiam nas duas vertentes. Elas têm laços fortes, vínculos sociais que mantêm, 

inclusive, na vida fora da internet, e costumam interagir com frequência no que compartilham 

e é compartilhado.  

Janaína diz que sabe do poder que suas postagens têm de influenciar os que a 

seguem, mas que não esperava o retorno que recebe durante as provas ao encontrar com as 

pessoas: ―Tem gente que me manda mensagem dizendo: ‗Olha, eu comecei a correr por causa 

de você!‘. Mas eu não esperava esse retorno, porque pra mim era mais os meus amigos que 

iriam me seguir, do que a galera da corrida. Então, isso acaba influenciando no ciclo de 

amizade... Porque aumenta muito, porque a galera vai e te segue e você começa a falar como 

se fosse amigo. Daí você chega na corrida e conhece todo mundo... Fulano, fulano, fulano... A 

galera vem tirar foto e acaba que um vai motivando o outro porque a galera posta os treinos 

todos. Aí tu tá sempre lá, compartilhando e interagindo.‖ Mas ao mesmo tempo que fala de 

sua influência nas pessoas, diz não se sentir influenciada por alguém específico. Ela fala que 
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mantém os contatos virtuais para que nos dias das provas possa interagir com os demais 

corredores: ―Não. Isso eu não chego a fazer não [ser influenciada diretamente por alguém que 

segue]. Eu sigo mais a galera para interagir mesmo, porque a galera tem uma vibe super boa. 

Você chega na largada e todo mundo lá e deseja uma boa prova! A galera vai fazer uma prova 

longa, eu faço uma corrida curta e espero todo mundo na chegada pra vibrar... Mas fazer o 

que o pessoal posta, eu não faço muito, não. Eu faço o que o meu professor manda!‖ A 

corredora é qualificada aqui na pesquisa como ―sociável‖ exatamente por possuir laços fortes, 

interagir com regularidade nas postagens, acompanha o que é compartilhado, mas o interesse 

pelos assuntos é superficial; ela mesma afirma dar mais credibilidade ao que o professor diz 

para ser feito, principalmente, no que se refere aos treinos.  

Ana Paula ficou classificada como ―principiante‖ mais por conta da sua interação do 

que efetivamente os laços que estabeleceu. Por ser uma corredora de perfil diferenciado, 

aquela que corre com a filha no carrinho, apresenta em suas postagens assuntos relacionados à 

inserção da família no esporte, a união com seu esposo e sua filha, ambos corredores, durante 

os treinos e as competições.  

 

Figura 4: Ana Paula compartilha foto da 1ª prova da filha Maria Flor   

 

 

Diante da identificação das motivações que as mantêm corredoras de rua, da 

construção de uma identidade que é capaz de influenciar pessoas, de trazer benefícios 

https://www.instagram.com/p/BicLX4gARtGCUvoz6xhJaNFeGKx22WTYptPBrQ0/
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materiais e acesso a serviços e corridas, começamos a penetrar, no capítulo a seguinte, no 

universo dos hábitos e comportamentos de consumo por conta do esporte, da busca pela 

qualidade de vida e pela transformação da mesma em objeto de consumo, mensurando 

quantitativamente as postagens realizadas pelas corredoras. 
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5. HÁBITOS E COMPORTAMENTOS DE CONSUMO POR CONTA DO ESPORTE: 

DA BUSCA PELA QUALIDADE DE VIDA E PELA TRANSFORMAÇÃO DA 

MESMA EM OBJETO DE CONSUMO 

Quando falamos de cotidiano, as definições giram em torno dos costumes diários que 

envolvem por vezes rituais que são praticados quase que automaticamente pela sociedade. 

Entre o ritual de acordar e sair para trabalhar, existem ações como tomar banho, escovar os 

dentes, tomar café da manhã, não necessariamente nesta ordem. E são essas ações entre os 

rituais comuns entre sair de casa para algum fim, voltar e descansar é que se encaixam as 

atividades físicas. Agnes Heller (1989, p. 18) diz que nos tempos pré-históricos ―toda a vida 

cotidiana se constituía em torno da organização do trabalho, à qual se subordinavam todas as 

demais formas de atividade‖. Entretanto, é possível afirmar que ainda hoje a vida cotidiana, 

dada as suas devidas proporções e adaptações tecnológicas, continua se constituindo em torno 

de uma atividade remunerada que traz o sustento financeiro para as famílias.  

 

 A vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea; e isso sob 

vários aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à 

significação ou importância de nossos tipos de atividades. São 

partes orgânicas da vida cotidiana: a organização do trabalho e da 

vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social 

sistematizada, o intercâmbio e a purificação.  (HELLER, 1989, p. 

18) 

 

O que Heller chama de partes orgânicas da vida (trabalho, cuidados com a saúde, 

lazer...) estão aqui constituídas por novos significados, mas que continuam dando a 

heterogeneidade à vida cotidiana. E o que é prioridade para uns pode não ser para outros, até 

mesmo a escolha de não fazer atividade física. Contudo, entre as entrevistadas desta pesquisa, 

a ação da prática de esportes, com foco na corrida de rua, ganha notoriedade e está associada a 

duas palavras: Qualidade de Vida (QV).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)
26

, qualidade de vida é ―a 

percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações‖. E, 

para tal, é necessário que haja o equilíbrio entre o bem-estar físico, mental, espiritual, 

psicológico e emocional, além do envolvimento social com família e amigos. E relacionando 

as ―partes orgânicas da vida‖ (HELLER, 1989, p. 18), com as ações heterogêneas do 

                                                 
26

  Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/260_qualidade_de_vida.html Acesso em: 19 jun. 2019. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/260_qualidade_de_vida.html
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cotidiano, somadas às atividades que são necessárias para o equilíbrio dessas instâncias em 

manter a QV (definida pela OMS), é que esta pesquisa foi realizada por meio do levantamento 

de dados sobre hábitos e comportamentos de consumo por conta da corrida de rua, de modo 

que englobasse a promoção de qualidade de vida, identificando se essa busca pela QV é por 

necessidade de bem-estar e/ou se ocorre a transformação da QV em objeto de consumo. 

De maneira ampla, a QV apresentada pela OMS engloba questões de saúde, 

econômica e social. Desta maneira, é possível afirmar que ainda que ocorra a definição para 

entendimento comum do termo, a Qualidade de Vida possui significado individual e 

subjetivo, uma vez que envolve o ponto de vista particular de cada indivíduo, sendo 

apresentado ao longo desta pesquisa como um termo intangível, com dificuldades de 

mensuração. O que acontece, principalmente com a contribuição dos veículos de 

comunicação, é a tangibilização do termo, construindo no imaginário da pessoa uma ideia de 

que qualidade de vida pode ser representada por experimentação de serviços e/ou aquisição de 

bens. A experiência e a oportunidade de consumir determinados produtos é uma forma de 

mostrar a si mesmo ou aos pares o que está vivendo para se manter dentro do que a OMS 

chama de Qualidade de Vida: um alimento constante da ―percepção da sua inserção na vida, 

no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos‖. 

Quando perguntamos às corredoras sobre o que era Qualidade de Vida para cada uma 

delas, as seguintes respostas foram dadas: 

Corredora Janaína Garrot: 

―Estar sempre bem disposta, estar sempre me movimentando, me sentir forte para 

fazer as coisas, autoconfiança – que o esporte me deu isso... Foi em um momento que eu 

fiquei sozinha, né? Eu sempre fiz tudo em grupo, era trabalho em grupo, esporte coletivo... 

Então a corrida me proporcionou muito esse momento que eu tive comigo mesma, de pensar... 

E foi quando eu me fortaleci... Pra evoluir, eu tenho que começar a correr sozinha... Para 

trabalhar, agora sou só eu... Então foi um elo. Qualidade de vida hoje se resume ao meu bem-

estar, minha cabeça hoje está muito mais forte... Para eu trabalhar sozinha ou em grupo... E é 

mais ou menos isso.‖ 

Corredora Raquel Oliveira: 

―Qualidade de vida... É muito complexo, não é? Uma coisa pra quem nunca foi 

gordinho, não vai fazer sentido, mas você conseguir caminhar...  Porque eu tenho um tio que é 

obeso mórbido e eu vejo que pra ele fazer 2 km caminhando já é um sacrifício danado. Você 

conseguir se locomover, ter essa mobilidade, conseguir fazer tudo o que você quer sem sentir 
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constrangimento... Eu já tive 20 kg a mais, às vezes pra um ou outro não é muita coisa... Já 

comentaram na minha foto: Ah, mas isso não é muito! Mas o preconceito que você sente e 

passar por isso... Não ter nenhum tipo de doença pra mim já é qualidade de vida! Não sou 

diabética, não sou hipertensa. Eu não fico doente há algum tempo. Eu acho que isso é o 

aumento da qualidade de vida‖. 

Corredora Ana Paula Almeida: 

―Eu acho que é fazer o que você gosta e não por obrigação. Quando você faz com 

gosto, por exemplo, quando eu vou levar a minha filha e paro na corrida para mostrar o 

patinho na Lagoa, é para mostrar [e isso significa] que é o fazer com gosto e não por 

obrigação. Ah, eu tô aqui porque eu sou obrigada a fazer (...) Não! Eu estou aqui porque eu 

gosto, porque me faz bem! Pra mim isso é qualidade de vida!‖ 

Corredora Renata Cromwell: 

―Dormir bem, se alimentar bem, sem muito estresse. Você conseguir fazer uma 

atividade que te dê prazer. A preocupação com a saúde, né? Acho que a saúde é o tema 

principal para você ter uma boa qualidade de vida. Você tendo um bom retorno na sua saúde, 

pra mim, já é o mais forte. Qualidade de vida pra mim é poder correr! É chegar aos 90 (anos) 

correndo!‖ 

Corredora Fernanda Iglesias: 

―É você estar bem com você! É fazer uma coisa que você goste, independente se é corrida ou 

outra atividade! É você se sentir bem e isso te influenciar de uma maneira positiva na vida. 

Não é só estética!‖ 

Sobre todas as falas a saúde ganha destaque. Raquel é a única que aborda a questão 

do emagrecimento. Janaína fala sobre o equilíbrio entre o corpo e a mente. Renata pensa em 

manter-se saudável para continuar correndo até os 90 anos. Ana Paula diz que pensa na saúde 

por já ter histórico de diabete e hipertensão na família e que a preocupação não é ter o corpo 

perfeito, mas sim melhorar a performance. O corpo esbelto, para Ana Paula, é consequência. 

Já Fernanda amplia a questão da saúde para outras instâncias, envolvendo o lazer e até mesmo 

outas atividades que lhe proporcionem prazer. Embora haja um discurso envolto da saúde 

quando se fala de qualidade de vida, cada uma delas pensa em manter-se saudável de 

maneiras e para finalidades diferentes, o que justifica a definição apresentada no decorrer 

desta pesquisa de que o conceito de Qualidade de Vida, por mais padronizado que seja na área 

da saúde, na área de comunicação e antropológica torna-se subjetivo e intangível.  

Ainda nesta pesquisa apresentamos a ideia de tangibilização do conceito de QV por 

meio dos veículos de comunicação, principalmente quando aborda questões do consumo. E 
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por isso conversamos com as entrevistadas sobre como elas usavam suas postagens referindo-

se a QV no Instagram. E as respostas trouxeram à tona o reconhecimento das corredoras em 

influenciar pessoas, assim como serem influenciadas. Renata, de todas elas, foi a mais incisiva 

ao responder sobre quais os impactos que o Instagram causam na sua vida. Abordando o tema 

qualidade de vida, ela disse: ―Tudo o que diz respeito a corrida, eu tô consumindo! Ah, tem 

um tecido tecnológico que é melhor para isso ou aquilo, eu vou querer testar! Ou esse tênis é 

melhor para a minha pisada, eu vou testar! O tênis que eu comprei era melhor para 

performance, eu comprei para testar! O gel que chega, tem a barrinha que tem mais proteína... 

Geralmente é no Instagram que eu vejo e depois amplio a pesquisa para o Google.” E quando 

perguntamos se a qualidade de vida havia virado um objeto de consumo, Renata foi direta e 

ainda exemplificou: ―Virou! Mas Eu tento moderar. No Natal eu me dei de presente 4 tênis. 

Eu tento comprar no outlet, são caros, fica em torno de R$ 300 reais.‖ 

A maneira como cada corredora se preocupa com a sua evolução nas corridas, com o 

seu desenvolvimento corporal e com os produtos e serviços consumidos relacionados ao 

esporte envolve um discurso único: a superação. Mais uma vez a superação é uma justificativa 

para prosseguirem correndo, terem cuidados com a saúde e investir em ferramentas que as 

façam sentir-se em constante evolução. Essa sensação de superação é provocada ao alcançar 

metas estabelecidas em que desafiam as condições físicas e psicológicas dos seus corpos. Ao 

falarmos da sensação de bem-estar, mesmo que temporária, causada pelo ato de se superar, as 

atletas amadoras falaram que usam também seus perfis no Instagram para mostrar o que 

consomem e apresentar as suas escolhas de treinos, alimentação, equipamentos e roupas que 

contribuíram para alcançar os objetivos. Dessa maneira, reforçam o reconhecimento de que 

suas postagens impactam as vidas de seus seguidores. Fernanda Iglesias foi influencer da 

FILA por três anos e disse que ganhava os tênis para divulgar. Segundo ela, conseguiu 

influenciar muita gente, mas que divulgava apenas os produtos que acreditava nos resultados, 

disse não ganhar dinheiro, apenas produtos e/ou inscrições grátis nas corridas. Ela diz que 

hoje o foco das suas postagens é para motivar as pessoas a praticarem atividades físicas: ―Eu 

não tenho muito o hábito de divulgar produto, essas coisas. Quando eu tinha a FILA me 

dando as coisas, a Reserva, porque eu participei de alguns eventos deles... Então eu tinha essa 

divulgação, mas eu não me sentia à vontade. Às vezes tinha gente que falava: Ah, mas você 

não quer divulgar?  E eu dizia: Gente, mas eu não uso isso! Não adianta! Suplementação? 

Não! Eu não uso isso! Eu como comida, só uso coisa natural. Não vou divulgar! Eu não vou 

vender um produto que eu não acredito. Então eu prefiro incentivar de uma maneira 

motivacional.  De saber que uma pessoa saiu da depressão, que ela começou a correr, que ela 
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mudou o estilo de vida, que ela mudou a alimentação dela, mais nesse sentido do que um 

produto ou um tênis... Eu motivo quando conto a minha história. Eu digo até que eu sou muito 

transparente e as pessoas sabem até quando eu não tô bem e quando eu tô bem.‖ 

As sensações de prazer e bem-estar, temporárias, causadas pela superação, podem ser 

comparadas à sensação de prazer momentânea na aquisição de um produto. É como se a 

evolução desejada só pudesse ser alcançada ao adquirir determinado produto e/ou serviço e as 

corredoras usam o argumento da superação para justificar as mudanças em seus 

comportamentos de consumo. Raquel Oliveira, por exemplo, diz que quase não usa mais 

sapatos, pois dá preferência aos tênis. Antes de se tornar corredora, ia ao shopping para 

comprar roupas comuns, agora seu consumo é voltado para roupas, suplementos e 

equipamentos de corrida: ―Antigamente eu comprava um monte de salto alto, agora se abrir a 

minha sapateira só tenho tênis. Eu já doei, mas acho que eu tenho uns 12 pares de tênis. E aí 

você vai no shopping comprar um vestido, mas você sai com um tênis de corrida, com 

canelito, com bermuda de compressão... Muda totalmente o seu consumo!‖ 

Na sociedade de consumo, definida por Bauman (2009, p. 105), ―a promessa de 

satisfação só permanecerá sedutora enquanto o desejo (de consumir) continuar irrealizado, 

enquanto houver uma suspeita de que o desejo não foi plena e totalmente satisfeito‖. Assim, 

vemos que as corredoras estão imersas nessa sociedade de consumo de produtos/serviços 

desportivos quando, em seus argumentos, identificamos que não ocorre a satisfação completa 

ao obtê-los. Renata deu a si mesma quatro pares de tênis de presente de Natal em dezembro 

de 2018, e Raquel, mesmo sabendo que já possui vários pares de tênis que lhe possibilitam 

correr, permanece comprando e reforçando a lógica de que, nesse tipo de sociedade, a 

insatisfação do desejo é permanente e o método de satisfazer toda a 

necessidade/desejo/vontade não pode deixar de despertar outras necessidades/desejos e 

vontades. 

  

Sem a repetida frustração dos desejos, a demanda pelo consumo se 

esvaziaria rapidamente, e a economia voltada para o consumidor perderia o 

gás. (...) Para que as expectativas se mantenham vivas e novas esperanças 

preencham o vazio deixado por aquelas já desacreditadas e descartadas, o 

caminho da loja à lata do lixo deve ser curto e a passagem, rápida. 

(BAUMAN, 2009, p. 107)  

 

Trata-se de um consumo individual, das corredoras, em uma sociedade de 

consumidores, onde a percepção e o tratamento de praticamente todas as partes do ambiente 

social e das ações que evocam e estruturam tendem a ser orientados pela síndrome consumista 
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de predisposições cognitivas e avaliativas.  Uma série de atitudes e estratégias, as visões de 

felicidade e maneiras de vivê-las são desenvolvidas como consequência dessa síndrome 

consumista, que degradou a duração dos bens, promoveu transitoriedade, inserir o valor de 

novidade acima do valor de permanência e que consiste, principalmente, em negar a virtude 

da procrastinação e a adequação do retardo da satisfação por ter efetuado a aquisição. 

Segundo Bauman (2009, p. 110), ―a síndrome consumista é uma questão de velocidade, 

excesso e desperdício‖. 

 No caso das corredoras, a justificativa do consumo era aumentar e melhorar a 

performance para que pudessem superar seus limites, tempo e distâncias percorridas e, por 

fim, manter a qualidade de vida, mesmo que neguem que estejam imersas na bolha onde 

consumir é uma das principais ações. E essa visão de qualidade de vida, em detrimento do 

consumo, é abordada apenas como acessório e não como objetivo exclusivamente único e 

prioritário.  

Dentro das definições de padrões de consumo estabelecidas pela sociedade dos 

consumidores, pela lógica do consumo, encontramos também padrões de incentivo midiático. 

No caso das atletas, elas recebem apoio e produtos de determinadas marcas e as divulgam. 

Fernanda recebeu produtos e apoio da FILA por três anos e participou de eventos exclusivos 

da Nike para conhecer tênis e apresentá-los em seu perfil. Renata e Ana Paula não tiveram 

nenhum incentivo por parte de empresas ligadas ao esporte. Embora essas duas últimas não 

tenham ligações diretas com marcas desportivas, ainda sim realizam o consumo de produtos 

que as pessoas que seguem sugerem. Ana Paula não usa seu perfil para falar de produtos e 

serviços, mas divulga todas as corridas, inclusive viagens que faz para correr com a filha e 

com o marido. As viagens cujo objetivo é participar de corridas de rua é também uma forma 

de consumir serviços em detrimento da corrida. Já Renata costuma postar sobre sua 

alimentação, abordando o teor nutricional do que come, relacionando-os com custo e 

benefício.  
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Figura 5: Ana Paula com a família em corrida no Chile  

 

 

Figura 6: Renata compartilhando sua alimentação diária   

 

 

Cada atleta possui um perfil diferente de consumo, ora por conta da idade, ora por 

conta das preferências individuais, mas todas elas possuem o interesse em evoluir nas corridas 

de ruas. Raquel, Janaína e Renata já fizeram uso de postagens de antes e depois relacionando 

https://www.instagram.com/p/Bv_m6D4FkzQ6I1m7bxWf4o_mVWF_JjyEZREVh80/
https://www.instagram.com/p/BtuSdizl0f1/
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os resultados obtidos aos exercícios regulares e, especialmente, à corrida. Nas postagens, 

apresentaram seus corpos modificados, mais esbeltos e magros para que outras pessoas 

possam identificar as mudanças e, segundo elas, inspirarem-se a ter uma qualidade de vida 

melhor. 

Figura 7: Antes e depois da corredora Janaína Garrot 

 

Figura 8: Antes e depois da corredora Renata Cromwell 

 

https://www.instagram.com/p/BoRuQhNHrT2/
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Figura 9: Antes e depois da corredora Raquel Oliveira 

 

 

Raquel, ao publicar a foto, relata postagem como começou seu processo de mudança 

corporal e a paixão pela corrida: ―Eu engordei muito e não me via gorda (acho que 90% das 

pessoas que estão acima do peso passam por isso). Descontava todas as minhas frustrações 

amorosas na comida e na bebida, até que a ficha caiu ao ver uma foto minha e decidi largar a 

vida sedentária e os jantares semanais no Spoletto e Burger King. Em janeiro de 2014, me 

matriculei na academia, cortei as gordices da minha vida e toda vez que ficava triste ia 

malhar. Em seis meses, perdi quase 20kg, me apaixonei por atividades físicas e descobri que 

a @appairj tinha corridas e caminhadas trocando leite em pó pelo kit. Comecei a ir para as 

corridas caminhar com a minha tia @evaniceguimaraes3 e com o incentivo da 

prof @monique_floret comecei a correr e desde então não parei mais! Comecei a fazer 

acompanhamento com a minha nutri @adrianagomesnutricionista e perdi mais massa gorda, 

entrei para a @mp_run onde evolui mto na corrida e sou grata a todos que me guiaram para o 

caminho das corridas. Se eu amo correr? CLARO! Fiz grandes amigos, conheci o amor da 

minha vida @runnerscozinheiros, ganhei qualidade de vida, rejuvenesci mtos anos e me livrei 

da porta de entrada da depressão.‖ 

https://www.instagram.com/appairj/
https://www.instagram.com/appairj/
https://www.instagram.com/evaniceguimaraes3/
https://www.instagram.com/monique_floret/
https://www.instagram.com/monique_floret/
https://www.instagram.com/adrianagomesnutricionista/
https://www.instagram.com/adrianagomesnutricionista/
https://www.instagram.com/mp_run/
https://www.instagram.com/mp_run/
https://www.instagram.com/runnerscozinheiros/
https://www.instagram.com/runnerscozinheiros/
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O pôster da Raquel teve 1.574 curtidas e 230 comentários apoiavam a publicação:  

 @leandro_marqueshrx: ―Diferença total, você é demais. Seu depoimento vale muito pra galera que 

não consegue mudar. Bjo minha parceirinha!!!!‖ 

 @henraiqui: ―Eu também era gordinho e perdi 30 kilos parabéns para nós� � � ‖ 

 @comendadorcosta: ―Impressionante... forte e determinada... os resultados apareceram. Grande 

exemplo.‖ 

 @monimonismonis: ―Kel!!! Muito orgulho de você e dessa postagem. Me incentivou a mudar. 

Preciso perder 30kg.‖ 

 @Luuuh_monteiro: ―Oi Kel (meu pontinho rosa) ... Acho q o legal do seu texto é a motivação para 

quem não se aceita ou não está satisfeita consigo mesmo ou precisa realmente mudar por questões 

de saúde. Não por preconceito, precisamos, nos amar em primeiro lugar, descontar em comida, 

bebidas ou comprar é um sinal de desequilíbrio (de que algo está errado) eu conheci você na outra 

fase e você me inspira muito agora, não me vejo correndo maratonas, mas por arranjar forças de 

encarar problemas graves e seguir em frente não deixar a depressão bater a porta. Então, 

independente do seu corpo, eu curto a sua essência. Seja sempre forte Barbie‖ 

Esses compartilhamentos de imagens que colocam em destaque as mudanças 

corporais é algo que mexe com as pessoas, tanto as que passaram pelas mudanças quanto as 

que seguem as corredoras. Entretanto, é importante destacar que ao mesmo tempo em que 

afirmam que a preocupação central é a QV, em que é colocada nesta pesquisa sob a análise do 

consumo da saúde como produto, todas fazem postagens de antes e depois no Instagram, ou 

seja, querem mostrar corpos esbeltos que remente aos padrões de consumo estéticos da nossa 

sociedade atual. Há aqui uma contradição entre o discurso delas quando falam sobre as 

mudanças que tiveram nos seus hábitos alimentares em prol da saúde e evolução nas corridas 

com discurso não-verbal que se exprime nas imagens que elas compartilham do antes e depois 

de corpos esbeltos pautados pela estética padrão. Se a estética não fosse importante, elas não 

postariam fotos de seus corpos e nem o ―antes e depois‖. Logo, quando a motivação é de fato 

somente saúde e não é ostentação, geralmente, não se faz selfie e publica, a pessoa somente se 

exercita.  

Por mais que não tenham deixado claro em seus discursos que existiu ou que existe 

uma busca por um corpo atlético ou magro, elas falaram que a corrida surgiu na vida delas 

para tirá-las de um momento difícil que trazia como consequência os excessos alimentares e o 

consequente sobrepeso. Contudo, não ignorar o fato de que melhorar a estética também 

impacta consequentemente na autoestima, porque passamos a atender à demanda da sociedade 

atual por corpos perfeitos.  
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Nas três imagens acima, é possível perceber a exibição e as falas com um teor de 

―orgulho delas mesmas‖ pelo que e como se enxergam hoje. Esses comportamentos reforçam 

a afirmativa de Bauman (2009, p. 118): ―em nossa cultura e sociedade líquido-modernas, a 

‗elaboração‘ e o ‗desenvolvimento‘ do ‗corpo como potencialidade‘ assumiram, contudo, um 

novo caráter.‖ Esse novo caráter alinhado com os resultados numéricos sobre quantidade de 

provas, percursos e ainda mudanças físicas é o que permeia e somatiza e gera as novas 

identidades assumidas pelas corredoras e reforçadas a cada postagem. O corpo fala e ganha 

uma representação forte que as fazem manter a disciplina de atividades diárias e alimentação, 

que, segundo elas, passou a ser mais equilibrada após se iniciarem no esporte.  

Em contrapartida, é importante destacar o efeito contrário que esse tipo de postagem 

pode representar e provocar. É comum navegar pelas mídias sociais e ver pessoas 

apresentando suas vidas pela perspectiva do que há de melhor, do belo e da vida perfeita. E, 

de maneira geral, as pessoas não passam o dia dedicando-se a uma atividade física e a uma 

alimentação com nutrientes mais saudáveis. Existem outros compromissos que as 

impossibilitam de viver o que observam nos perfis de famosos e até mesmo nos perfis de 

pessoas como as corredoras entrevistadas. Esse tipo de postagem também provoca ansiedade e 

até mesmo frustração nas pessoas que gostariam de viver aquele tipo de vida, ter aquele tipo 

de corpo e que se questionam sobre o porquê de não os possuírem e não conseguirem. A 

comunicação e o marketing que impulsionam o mercado de consumo por produtos ligados à 

beleza, por exemplo, carregam a mensagem de que ―o bem-estar do corpo é o principal 

objetivo de toda e qualquer busca existencial, assim como o principal teste e critério de 

utilidade, conveniência e desejo para o restante do mundo.‖ (BAUMAN, 2009, p. 118) Com 

isso, incentivam a busca constante por um corpo padrão que será alcançado a partir dos usos e 

das escolhas alinhadas com o que sugerem para consumo. O fato de não atingir o tão sugerido 

corpo e/ou qualidade de vida padrão pode contribuir para o aumento da ansiedade e das 

frustrações. Hoje, um a cada cinco brasileiros é obeso e mais da metade da população das 

capitais está acima do peso, segundo a pesquisa
27

 divulgada pelo Ministério da Saúde, em 

junho de 2018. Esse quantitativo de pessoas com problemas de obesidade e sobrepeso pode 

apontar que nem sempre uma postagem de antes e depois resulta em uma motivação para 

mudanças de hábitos. E que o que é compartilhado na internet pode levar para caminhos 

diversos.  

 

                                                 
27

  Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43604-apesar-de-obesidade-em-

alta-pesquisa-mostra-brasileiros-mais-saudaveis Acesso em: 25 out. 2018. 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43604-apesar-de-obesidade-em-alta-pesquisa-mostra-brasileiros-mais-saudaveis
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43604-apesar-de-obesidade-em-alta-pesquisa-mostra-brasileiros-mais-saudaveis
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Não surpreende que os especialistas em marketing considerem a ansiedade 

em torno dos cuidados com o corpo uma fonte de lucros potencialmente 

inexaurível. A promessa de reduzir ou eliminar essa ansiedade é, entre as 

ofertas do mercado de consumo, a mais sedutora, a mais amplamente 

procurada e a mais satisfatoriamente abraçada – respondendo à mais durável 

e confiável fonte de demanda popular por produtos de consumo. Para que a 

sociedade de consumo nunca sofra uma escassez de consumidores, contudo, 

essa ansiedade – contrariando totalmente as promessas explícitas e 

vociferantes do mercado – deve ser constantemente reforçada, regularmente 

atiçada e instigada, além de encorajada de outras maneiras. (BAUMAN, 

2009, p. 120) 

 

Dessa forma, é possível afirmar que as postagens com o conteúdo que exalta as 

mudanças corporais alcançadas por meio das corridas também são incentivadas pelo mercado 

de consumo. Uma vez que o próprio mercado de consumo alimenta a ansiedade dos potenciais 

consumidores, estimula e intensifica de modo que continuem consumindo, por mais que 

alcancem os objetivos, a lógica é consumir cada vez mais sem a real satisfação de seus 

desejos/necessidades/vontades. Segundo Bauman (2009, p. 120), ―o consumismo não se 

refere à satisfação dos desejos, mas à incitação do desejo por outros desejos sempre 

renovados‖. É importante destacar que a ―boa forma‖ apresentada nesse tipo de postagem de 

antes e depois é diferente do conceito de ―saúde‖, embora ambas se refiram a condições do 

corpo, pois os dois conceitos envolvem aspectos diferentes, desde sua concepção a conclusão 

final. E o mercado de consumo atua com a premissa de que o corpo pode estar em boa forma, 

mas sempre será possível melhorar, fazendo com que seja necessário viver em constante 

busca.  

 

Na busca da boa forma, diferentemente do que ocorre com a saúde, não há 

um ponto em que se possa dizer: agora alcancei, posso muito bem parar, 

mantê-la e usufruir do que tenho. Não há uma ―norma‖ da boa forma que se 

possa estabelecer como objetivo finalmente atingido. A luta pela boa forma é 

uma compulsão que logo se transforma em vício. (BAUMAN, 2009, p. 122) 

 

E é necessário se alertar para o fato de que, mesmo que possamos ser influenciados 

por essas postagens a mudar nossos hábitos diários, com escolhas de alimentos nutritivos e, 

ainda, a prática de atividades físicas regulares, precisamos estar atentos para não transformar 

essa busca pela boa forma em compulsão ou vício. Todas as atletas desta pesquisa usaram a 

palavra ―superação‖ para justificar a constância nos treinos e os investimentos em produtos e 

serviços que as ajudam a desenvolver uma melhor performance. Por outro lado, a corredora 

Fernanda alega ser viciada em atividade física e em corrida, assim como a corredora Renata. 

Já Raquel alega que é viciada em adrenalina.  
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Fernanda Iglesias: 

―Eu viciei! Acho que é porque eu viciei! Eu não consigo parar de correr! Eu sinto falta! Eu 

tive uma bolha no dedo. Eu tentei correr ontem, eu não consegui. Eu fiquei agoniada. Eu 

fiquei na academia, pensando assim: O que eu que vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou 

fazer aula de bike? Ah, não, vai forçar! Olhei para a escada e falei: Vou fazer escada. Fiquei 

meia hora na escada. Não é só a corrida. Eu preciso me mexer! Eu preciso liberar endorfina. 

Eu acho que meio que vicia! Você sente falta. Você não consegue ficar parada! Então eu 

preciso. Eu sou muito agitada, hiperativa, eu sou ansiosa... Então a corrida pra mim, serve 

como terapia. Como melhorar e me acalmar um pouco‖. 

Renata Cromwell: 

―Corrida vicia, realmente! E eu quero mais e mais... Hoje eu sou mais corredora do que 

arquiteta. Eu vivo para correr!‖ 

Raquel Oliveira: 

―Eu corro 3 vezes (na semana). Mas eu sou a louca da atividade física! Eu vou na academia e 

faço funcional, eu faço pilates 3 vezes na semana. Vou para a academia no mínimo 4 vezes na 

semana porque o André (o marido) me trava muito, pois se deixar eu vou todos os dias. Eu 

sou uma pessoa viciada em adrenalina. Então, eu não treino corrida todos os dias por medo de 

lesão. Aí eu treino (corrida) terça, quinta e sábado. Mas nos outros dias eu faço funcional; eu 

faço pilates, às vezes eu faço um jump na academia, faço essas aulas diferentes, né?‖ 

 A corredora Janaína Garrot, embora não se qualifique como ―viciada‖ em atividades 

físicas, também prioriza o esporte regular e diário: ―Treino (corrida) só 3 vezes na semana, 

não são nem 2 horas o meu treino. Não é um treino longo. A musculação é 1 hora e meia. 

Como eu faço em dias alternados, não ocupa muito a minha rotina. Acaba sendo todos os 

dias, só que variado.‖ Ana Paula Almeida diz tentar correr 3 vezes na semana, mas nem 

sempre é possível, adequando os seus horários às atividades com sua filha e as tarefas 

domésticas. 

Zygmunt Bauman (2009, p. 122) apresenta a ideia de ―boa forma‖, difundida pelos 

profissionais de marketing, referindo-se a ―sensações do corpo‖ e se isso constitui-se pelas 

―realizações subjetivamente experimentadas e vivenciadas, então não há como dizer se o grau 

de aptidão corporal alcançado é realmente satisfatório‖. Ou seja, ―não há um padrão objetivo 

(de boa forma), suscetível ao reconhecimento externo e comunicável no plano interpessoal, 

pelo qual esse grau possa ser aferido.‖ E o que ocorre é a incansável busca pelo o que cada 

uma julga ideal para si, mesmo que impulsionadas pelo o que veem e acompanham ao seu 

redor e nas mídias sociais, é como se não houvesse um limite real. ―A boa forma é definida 
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pela ausência de limites‖ (2009, p. 122) o que pode provocar (e esse é objetivo do mercado 

consumidor) a ansiedade, a compulsão, o vício e a interminável necessidade de consumir para 

melhor alcançar o tão desejado corpo ideal.  

Mesmo que existam maneiras elaboradas pelo marketing, pela comunicação, pelo 

mercado consumidor e pela sociedade consumista de apresentar conceitos sobre o que seria 

uma ―boa forma‖ e como seria ter ―qualidade de vida‖, tangibilizando-as, já apresentamos ao 

longo desta pesquisa que ambos são conceitos subjetivos e de difícil mensuração devido às 

suas intangibilidades.  Por isso, é defendida a hipótese de que o que existe é uma 

padronização imposta pela lógica do consumo para que as pessoas sejam forçadas, mesmo 

que subliminarmente, a consumir e a viver de acordo com o que o mercado oferece como 

opção, tanto do ponto de vista da estética quanto da saúde. As corredoras entrevistadas 

falaram de suas percepções individuais e ficou claro que cada uma delas possui uma avaliação 

diferente da outra sobre o que representa ter QV.  

Em uma análise macro sobre as postagens realizadas pelas corredoras, constatamos 

que os assuntos pertinentes aos treinos são frequentes na maior parte das postagens, mas as 

que possuem mais destaque entre os seguidores são as que se referem à superação dos limites 

e aquelas que apresentam as corredoras como mulheres que possuem suas obrigações e que 

ainda assim dedicam-se às corridas. Para seleção das postagens de cada corredora, foram 

escolhidos dias iguais para todas elas, selecionando 25 dias ao longo do ano com base nas 

datas e períodos das corridas de rua do Circuito Rio Antigo. Sendo: segundas e quartas-feiras, 

que antecediam o domingo quando ocorria o evento de corrida do Rio Antigo (que chamamos 

de dia D) e também as segundas e quartas-feiras posteriores.  

Na próxima tabela constam os dias e os meses pesquisados durante o ano de 2018 e 

os dias de março de 2019. Os dados estão organizados por nome das corredoras e em cada dia 

existe o número de postagens que foram feitas e a quantidade de curtidas que as imagens 

receberam. 
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Tabela 4: Número de postagens e curtidas separados por dias e meses de 2018 e 2019 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O maior número de curtidas ficou para a Fernanda Iglesias, corredora que possui 

mais seguidores (17.900) e estabeleceu relações de permuta com duas marcas de tênis, Nike e 

FILA. Fernanda é a que mais compartilha suas atividades diárias na internet. Em 25 dias de 

acompanhamento, fez 40 postagens, e diz que quando por alguma eventualidade deixa de 

postar, as pessoas perguntam se está tudo bem. E também afirma que quando deixa de postar, 

ela mesma se cobra, pois os seguidores ficam esperando pela postagem: ―Eu me cobro isso! 

Às vezes eu não tô bem, aí eu falo: Não vou nem dar bom dia, não vou postar nada! Aí eu não 

posto e vem alguém e fala assim: Está tudo bem? O que que houve? Você está doente? Você 

não postou nada? Então eu respondo: Não é que hoje eu estou quietinha. Mas daqui a pouco 

eu vou falar alguma coisa. Então assim, as pessoas me cobram.‖ A atleta deixa claro que a 

cobrança que recebe é misturada com o incentivo nas corridas e que isso interfere diretamente 

na vida dela. Devido a sua separação, escolheu fechar o Instagram e diminuiu as postagens, o 

que a fez sentir falta: ―Quando eu fechei o Instagram. Eu passei a sentir falta disso, das 

pessoas.‖  A fala da corredora reforça o que Kozinets fala sobre o que os vínculos fortes e 

fracos na internet podem ocasionar, interferências na maneira de pensar e viver na vida real, 

até chegar o momento em que ambos não se separam. Para Fernanda, seus compartilhamentos 

fazem parte da sua vida diária ao ponto de fazê-la sentir-se incompleta sem as postagens e as 

respostas que ela recebe. Ao todo, ela obteve 12.968 curtidas nas suas 40 postagens, cerca de 

324,2 curtidas por compartilhamento.  

Embora as corredoras Raquel Oliveira e da Janaína Garrot possuam a mesma 

quantidade de compartilhamentos (22) no período de 25 dias ao longo de 12 meses, elas 

seguem atrás da Fernanda quando o quesito é ―curtida‖; cada uma possui 7.187 e 4.434, 

respectivamente. Renata realizou 23 publicações e teve 955 curtidas. Já Ana Paula, com uma 

interação menor na mídia social, fez 5 postagens e recebeu 120 curtidas.  

Tabela 5: Total de postagens e curtidas referentes às postagens de cada 

corredora 

TOTAL 

CORREDORAS 

FERNANDA 

IGLESIAS 
RENATA 

CROMWELL 
RAQUEL 

OLIVEIRA 
JANAÍNA 

GARROT 

ANA 

PAULA 

ALMEIDA 

POSTAGENS 40 23 22 22 5 

CURTIDAS 9777 955 7187 4434 120 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Os números confirmam as relações de permuta e, até mesmo, comerciais entre as 

corredoras e marcas/empresas. As que mais movimentam seus perfis são as que possuem um 

cadastro de perfil profissional (Fernanda, Raquel e Janaína) e que atualmente mais 

influenciam e são influenciadas pelo que acompanham na internet. 

No perfil de Fernanda, uma das postagens com mais interação e curtidas (540), 

embora não esteja dentro dos dias acompanhados, foi a imagem das suas medalhas das 

maratonas de que participou. Ao total, foram 4 corridas de 42 km, sendo a 5ª corrida realizada 

em 23 de junho de 2019. Na postagem, do dia 05 de junho de 2018, a atleta relata sua 

preocupação em terminar as provas bem para que possa trabalhar no dia seguinte e, mais uma 

vez, fala da busca pela superação como principal motivador: ―Não me pergunte tempo porque 

não corro por tempo, corro pra me superar, minha pretensão, terminar bem e estar bem na 

semana seguinte porque trabalho em pé o tempo todo praticamente.‖ Esse tipo de postagem 

atrai as corredoras amadoras, pois gera empatia e mostra que as dificuldades e preocupações 

existem e que são as mesmas para todos os que investem tempo e recursos próprios no 

esporte. 

Figura 10: Postagem da corredora Fernanda Iglesias sobre as quatro maratonas de que 

participou  

   

 

No perfil de Raquel, entre os dias acompanhados, a postagem com mais curtidas 

(896) e com mais comentários (188) foi a que ela, vestindo a camisa da Assessoria de corrida 

MP Run, apresenta os troféus conquistados em 2018, agradecendo aos que contribuíram para 

https://www.instagram.com/p/Bjp-evxAt4g/
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as suas vitórias e falando sobre as expectativas para 2019. A postagem é de 10 de dezembro 

de 2018. As interações nessa foto apresentam palavras de incentivo sobre o que a corrida pode 

trazer: conquistas, dores musculares e abdicações. 

 

Figura 11: Raquel mostra os prêmios de corridas de rua obtidos em 2018 

 

 

As corredoras deixaram claro que hoje o que as motivam a se manterem na corrida é 

o sentimento de superação, conforme descrito. E comprovaram essa afirmação com a 

descrição de atividades que praticam além da corrida, tais como pilates e musculação. Por 

outro lado, quando foram indagadas sobre a escala de motivações, entre saúde, estética e 

evolução nas corridas, que as fizeram mudar os hábitos alimentares, todas, em unanimidade, 

responderam que a saúde vinha em primeiro lugar, seguida da evolução nas corridas e da 

estética. Quando dizem que a motivação para correr é a superação, e a motivação de mudar os 

hábitos alimentares é a preocupação com a saúde, podemos inferir dois caminhos:  

1- Que as duas premissas são verdadeiras e confirmam que a superação e a saúde 

são motivações prioritárias e dependem uma da outra; 

2-  Ou que uma premissa é verdadeira e a outra é falsa, invalidando a conclusão de 

que são realmente motivadas pela superação nas corridas com efetiva 

preocupação com a saúde, mas sim que estão preocupadas com a evolução nas 

corridas que gera a superação, mas sem se preocuparem com a saúde. 

3- Ou tratam a QV como consumo. A preocupação discursiva com a saúde sempre 

existe, nos dois casos, a questão é se ela se legitima ou não.  

 

Contudo, ao acompanhar as atitudes das corredoras durante os meses e ver os que 

compartilhavam na internet e o que responderam nas perguntas da entrevista em 

https://www.instagram.com/p/BrNb88GFFpg/
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profundidade, pode-se afirmar que, para essas cinco corredoras, o que as fizeram entrar no 

mundo das corridas foram momentos de dificuldade da vida e que, embora ser magra e ter um 

corpo esbelto seja agradável, transpareceram que suas motivações para as mudanças de 

hábitos alimentares estabelecem a seguinte ordem: primeiro a saúde, segundo a evolução nas 

corridas e por último, e consequentemente, a estética. Todavia, mesmo que haja uma escala de 

prioridades dessas motivações, as corredoras reconhecem que uma motivação influencia a 

outra em um sentido cíclico (conforme imagem a seguir) e que as corridas de rua trouxeram 

para a vida de cada uma delas a consciência de selecionar os alimentos ingeridos, 

principalmente quando antecedem as provas de corridas mais longas. 

 

Figura 12: Motivações para mudanças nos hábitos alimentares 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando a pesquisa foi iniciada, a hipótese principal estava voltada para o processo 

comunicacional desenvolvido pelas mídias sociais em torno do conceito de Qualidade de Vida 

(QV) e sobre sua tangibilização e a posterior transformação da QV em elemento de consumo. 

No decorrer dos dias, dos acompanhamentos, das análises das postagens e, por último, das 

análises das entrevistas de profundidade, foi sendo construído um olhar detalhista de cada 

processo que envolvia as ações das corredoras e que justificavam a percepção do consumo 

pelo consumo, do consumo pela saúde e do consumo pela estética que somados recebiam, 

pelas mídias sociais e reproduzido pelas atletas, o nome de viver com uma ―melhor‖ 

qualidade de vida. O adjetivo ―melhor‖, empregado na frase, acompanhado das palavras 

―qualidade de vida‖ é aqui utilizado para dizer que ao ver de cada corredora, participante 

desta pesquisa, suas vidas tiveram ganhos por conta das mudanças de hábitos e da prática de 

exercícios. Contudo, compreendendo o que estava descrito em suas falas, que cada uma 

possuía uma visão sobre o que considerava ser a ―melhor‖ forma de viver, validando a 

afirmação de que o conceito de Qualidade de Vida é individual, subjetivo e está ligado ao 

histórico de vida de cada indivíduo e aos pares que os cercam. Sendo assim, elas deixam 

claras as diferentes visões e interpretações de como é viver e consumir qualidade de vida. Ora 

é ter equilíbrio entre o corpo a mente, ora é não ficar doente, ora é poder fazer o que lhe faz 

bem. Nenhuma delas referiu-se a QV através da compra efetiva de um bem, de um produto ou 

serviço, mas por diversas vezes disseram que as atividades extra corrida as ajudavam a 

desenvolver a performance, o que de uma maneira ou de outra requer o investimento 

financeiro e o consumo de um produto final. Sendo assim, validamos também a premissa de 

que o consumo na intenção da qualidade de vida existe, mesmo que não seja diretamente 

percebido e verbalizado pelas corredoras. 

O consumo perpassa em todas as instâncias da vida em sociedade: o trabalho, a vida 

pessoal, o lazer... É um comportamento intrínseco ao cotidiano e às partes orgânicas da vida. 

Janaína foi direta quando se referiu a suas alterações no consumo de alimentos e produtos: 

―Eu reduzi doce industrializado. Eu compro mais hortifruti e sempre voltado pra corrida... 

Fruta. Eu estou trabalhando mais em casa, então a maioria das minhas roupas é de corrida.‖ 

Renata reforça o discurso de que o consumo de produtos se voltou para roupas e acessórios 

que envolvem o esporte: ―Por exemplo, eu vou ao shopping e só entro agora em lojas 

desportivas. Eu estava me dando conta outro dia... Ah, vamos sair? Vamos sair! Mas eu não 

tenho roupa. Meu armário é short e top de corrida.‖  



 

 

112 

 

 Pode parecer lógica a sentença: Ninguém vive sem consumir. Mas o que está por 

trás do consumo exacerbado e das sensações que ele provoca é o que nos faz buscar 

informações para descrever as motivações que têm movimentado tantas pessoas e construído 

novas formas de identidade e convívio. No caso das corridas de rua, é notório perceber, pelo 

menos na cidade do Rio de Janeiro, o crescimento do número dessa atividade nos últimos 10 

anos e consequentemente o surgimento de empresas ligadas ao ramo. Seja de roupas que 

contribuem para a evolução das provas, seja de tênis, seja de acessórios, assim como empresas 

de serviços mais específicos, tais como: testes da pesada para verificar se a pessoa pisa pra 

dentro (pronada) ou para fora (supinada), orientando qual o tipo de tênis deve ser 

usado/comprado para a prática do esporte; empresas de palmilhas que visam proporcionar 

conforto e reduzir as chances de lesão do corredor e empresas de produtos estéticos que 

investem em produtos para uso antes, durante e após a corrida, destacando os cuidados com a 

pele e o corpo. Diariamente, essas empresas investem em comunicação para que seu público-

alvo (e seleto) possa desfrutar dos seus produtos e, é lógico, continuar consumindo à medida 

que a cada estação ocorre uma renovação de portfólio. As mudanças climáticas são usadas 

como ferramenta de argumentação para a oferta de produtos específicos, por exemplo: para 

períodos de sol intenso, existe um tipo de roupa, um produto diferente para passar na pele, um 

estimulante novo para dar aquele gás durante os treinos e as provas. E uma das maneiras de 

chegar ao seu grande público-alvo é mostrando aos corredores que qualquer atleta 

(profissional ou amador) pode adquirir aquele produto, e isso se dá também através dos 

influencers das mídias sociais. É como falar para as pessoas: Ele(a) é gente como a gente e 

consome nosso produto, você também pode!  

Dessa forma, é possível sensibilizar o indivíduo e fazer com que ele aceite que para 

tal atividade é necessário comprar tal produto e/ou para ter um melhor desempenho aquela 

marca precisa ser consumida. Quando foram perguntadas sobre quais marcas de tênis elas 

usavam, as respostas foram variadas: FILA, Nike, Asics. Mas o discurso era sempre o mesmo, 

a marca X desenvolve produtos para melhorar a performance e oferecer mais conforto para o 

corredor. Todas as marcas trabalham um discurso similar, mas apresentam seus produtos de 

maneira diferente. O objetivo da análise do discurso sobre o consumo de produtos não é 

questionar se todos os tênis são iguais (porque não são) ou qual é melhor que o outro, mas sim 

analisar o porquê de se ter tantos tênis, se para correr é necessário apenas um par. E essa 

necessidade em se ter mais de um par de tênis pode ser explicada pela lógica da sociedade de 

consumo, na qual vivamos imersos atualmente. Segundo Bauman (2009, p. 109) ―a síndrome 

consumista degradou a duração e promoveu a transitoriedade‖. As pessoas que consomem 
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pelo consumo estão dentro de uma máquina giratória que cada nova aquisição provoca uma 

nova necessidade em, mais uma vez, adquirir um novo produto. Um dos grandes marcos do 

consumo é a diminuição de tempo de validade (psicológica e social) do que se consome, 

aumentando a rotatividade de compras e o número de produtos descartados, ou seja, de lixo. 

A sociedade do consumo ―colocou o valor da novidade acima do valor da permanência‖ e que 

―o lixo é o produto final de toda ação de consumo‖ (BAUMAN, 2009, p. 109 e 116).  

Essa necessidade de consumir reflete a ansiedade provocada nas pessoas e, em 

alguns casos, a vulnerabilidade. Há quem compre e diga que é uma forma de extravasar e/ou 

de descontar as suas frustrações, uma forma de buscar conforto em um vazio que as preenche 

regularmente. As relações interpessoais que vemos hoje em dia são caracterizadas, conforme 

descreve Bauman em seu livro Vida líquida, como superficiais e fluidas. Na sociedade de 

consumo, essas características são colocadas como fragilidades e que podem ser aproveitadas 

para que as pessoas possam consumir ainda mais pelo impulso e não pela razão. E uma vez 

que as corredoras criam novos grupos de amizade, por intermédio das corridas e, 

principalmente, começam a desenvolver vínculos com os seguidores e com quem elas 

seguem, passam a fazer parte de um grupo que dialoga sobre o mesmo assunto e que sugere o 

que fazer para evoluir nas corridas. Como esses contatos virtuais ganharam relevância ao 

longo do tempo, eleva-se também a credibilidade do que apresentam em suas postagens e, 

consequentemente, influenciam na aquisição de uma mercadoria. 

As hipóteses secundárias apresentadas inicialmente na pesquisa abordavam a questão 

de as mulheres mudarem seus hábitos diários por conta de escolhas que estão ligadas à 

promoção da qualidade de vida e bem-estar, surgindo uma conscientização e preocupação em 

manter-se saudável e jovem. Mas foi constatado que as escolhas eram incentivadas pela 

superação dos resultados, ou seja, preocupação em atingir as metas das corridas de rua e, 

consequentemente, melhorar a saúde. A preocupação em manter-se jovem não foi apontada 

conscientemente como prioridade das corredoras. Segundo os depoimentos e as postagens no 

Instagram, elas destacavam mais a evolução da performance do que a preocupação em estar 

jovem, mesmo que percebessem a mudança no corpo. As mudanças de hábitos e 

comportamento são apresentadas pelas corredoras como um resultado de escolhas que foram 

mudando de acordo com seus propósitos nas corridas. E quando foram questionadas se o ciclo 

de amigos mudou, a maioria respondeu que sim, que hoje gastam mais tempo com os amigos 

que conheceram por meio da corrida e de atividades físicas do que com aqueles que não 

praticam nenhum esporte. Segundo Raquel Oliveira, esse novo ciclo é uma consequência, pois 

ao deixar de sair para uma noitada, dormir cedo para acordar cedo no dia seguinte, acaba 



 

 

114 

 

deixando de frequentar alguns grupos, dando prioridade ao descanso e ao treino do dia 

seguinte. Ela também diz que, por não ingerir bebida alcoólica, acaba deixando de fazer parte 

dos grupos que tinha como referência antes das corridas: ―Muita coisa mudou! A rotina 

principalmente. Quando você começa a correr, você muda sua rotina, seu final de semana é 

completamente diferente. Se você for correr, você não sai no sábado à noite. Se você tem 

treino no sábado (pela manhã), você não vai sair na sexta à noite... A alimentação também é 

diferente! Você vai procurar uma alimentação mais saudável, pois isso influencia no seu 

treino no dia seguinte. Até as suas amizades mudam. Se você tem uma alimentação saudável, 

você deixa de beber, por exemplo. Você passa a ter aqueles amigos de corrida mesmo que é o 

pessoal que vai comer melhor, que vai sair para treinar. Tudo muda! Meu noivo, eu conheci 

correndo. Os meus melhores amigos hoje em dia são de corrida. Então, tudo mudou na minha 

vida!‖ 

 Já Fernanda Iglesias diz que a maior mudança de comportamento e o que mais 

mudou na sua vida foi a segurança que a corrida lhe proporcionou, pois a alimentação com 

escolhas saudáveis ela já realizava, até mesmo por trabalhar com educação física: ―Nossa. 

Muita coisa! (Respirou fundo).  Eu passei a confiar mais em mim, a acreditar mais no meu 

potencial. Eu sempre fui muito insegura, muito indecisa para resolver minhas coisas. Então eu 

pensava: Já que eu consigo fazer isso, já que eu coloco como meta completar uma prova X e 

eu consigo, então na vida eu vou conseguir também! Então foi fundamental no meu processo 

de separação a corrida. Foi muito difícil, foram três anos. Foi exatamente quando eu comecei 

a correr e foi exatamente o que me salvou de eu não surtar. De eu não entrar em depressão.‖   

Sobre o convívio com as demais pessoas, Janaína diz que também mudou: ―Agora eu 

convivo mais com a galera da corrida, né? Meu convívio social era com o pessoal do trabalho, 

o pessoal da faculdade e de esporte. Aí acabou a faculdade, eu saí da empresa... Então ficou a 

galera do esporte.‖ Diante dos discursos citados, pode-se inferir que além de novos 

comportamentos de consumo, construção de novas identidades, as corredoras mudaram seu 

ciclo de amizade por conta da prática da atividade física e isso impacta diretamente na forma 

em que divulgam suas atividades físicas, pois os assuntos relacionados à corrida de rua 

ganham mais destaque, relevância e constância em seus perfis no Instagram. Os grupos se 

reconhecem pelos assuntos e objetivos em comum: falar de corrida! As corredoras disseram 

não foram influenciadas pelas mídias sociais a começarem a correr. O que as motivaram 

foram questões das suas vidas pessoais, mas reconheceram que usam o Instagram para 
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divulgarem seus treinos e competições, além de lerem sobre o tema e acompanharem 

corredores que julgam inspiradores.  

 Durante toda a pesquisa foi identificado que as novas formas de cultura da pós-

modernidade, seja no viés alimentar, seja na busca por atividades complementares às corridas, 

seja em comportamentos ligados ao ato de consumir produtos e serviços todos somados, dão 

origem a um perfil de corredora que, a partir do interesse em superar seus limites, deixa de 

comer determinados alimentos, muda seus estilos de roupa, sapatos e, ainda, prioriza e investe 

tempo e dinheiro em serviços que possa fazê-la correr mais, colocando a corrida de rua como 

agente principal de grande parte das suas escolhas diárias. 

 A conclusão a que se chega após todos os dados analisados é que o conceito de 

Qualidade de Vida está intrinsecamente ligado ao cotidiano de todas as atletas e que cada uma 

o identifica e o define de uma maneira individual e subjetiva. O conceito permanece dentro da 

intangibilidade se formos levar em consideração a perspectiva de que não há como mensurar 

o que é QV uma vez que se trata de um conceito subjetivo e diferenciado para cada corredora. 

Entretanto, mesmo referindo-se a um conceito intangível, pode-se afirmar que é capaz de 

movimentar a vida das pessoas e acarreta mudanças comportamentais e, consequentemente, 

agrega valores e adjetivos às novas identidades que se formam por conta dos novos hábitos. 

Sendo assim, essas mudanças que são perceptíveis e os novos produtos/serviços consumidos 

possibilitam tangibilizar e mensurar o conceito. Exemplo: segundo Fernanda, ter qualidade de 

vida é ―estar bem consigo mesma, é fazer uma coisa que você goste, independente se é corrida 

ou outra atividade! É você se sentir bem e isso te influenciar de uma maneira positiva na 

vida‖. Mas para ela estar bem consigo, ela precisa praticar atividade físicas, correr... E para 

isso é necessário que tenha um tênis. Mas, dentro da sociedade consumista, não pode ser 

qualquer tênis, mas sim o tênis que possui o maior destaque entre os corredores no momento 

da compra. Essa tangibilização do conceito de QV constrói novos comportamentos sociais-

midiáticos, com impacto no cotidiano, na forma de consumo de bens e serviços, além de 

alterar a maneira que essas mulheres vivem.  
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ANEXOS 

 

 

PRINTS INSTAGRAM PERFIS DAS CORREDORAS ENTREVISTADAS 
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DECUPAGEM DAS ENTREVISTAS COM AS CORREDORAS 

 

ENTREVISTADA: RENATA CROMEW 

IDADE: 44 ANOS 

ARQUITETA / EMPRESÁRIA NO RAMO DE FLORES. 

 

Por que você começou a correr? 
Quando eu era pequena, sempre gostei de correr. Eu estudava naquele colégio dentro do Forte 

da Urca, na Escola de Educação Física do Exército. Eu treinava na pista, eu era a primeira da 

turma. Aí um dia teve um concurso (competição) de corrida e a escola estava apostando em 

mim. Só que eles mudaram o percurso, não foi na pista de atletismo, foi por dentro do Forte. 

Aí eu não consegui fazer. Fiquei com vergonha, tive câimbra, parei e não completei. A partir 

disso, nunca mais corri. 

Eu voltei a correr em 2012 com o Circuito das Estações e achei legal. Mas eu voltei a correr 

sozinha. Olhava para o pessoal da assessoria e achava besteira. E aí... eu estourei meu joelho. 

Corri só 5km. Mas eu corria quase todo dia, só saia correndo. Aquela máxima de pegar o tênis 

e sair correndo? E isso era um absurdo! Eu peguei qualquer tênis e não era apropriado pra 

mim e estourei meu joelho. Eu fiquei 1 ano e meio sem correr, fazendo fisioterapia. Veio a 

separação, engordei 17kg, veio a depressão e o médico indicou voltar a fazer exercício.  

Um dia no salão tinha uma garota conversando com outra toda empolgada e eu me intrometi 

na conversa e ela me apresentou a Assessoria MP Run. Eu comecei logo na assessoria, 

quebrei aquele preconceito que eu tinha e comecei a ver resultado... fui tendo a minha vida de 

volta! Corrida vicia, realmente! E eu quero mais e mais... Hoje eu sou mais corredora do que 

arquiteta. Eu vivo para correr! 

 

E como é viver pra correr?  
Eu faço natação, como e corro pra corrida. Minha professora faz treinamento para resistência, 

fôlego, pra massa... Faço musculação também com foco para a corrida com um ―semi‖ 

personal, ele vai me dando as séries e vai vendo se eu tô sentindo dor ou não. Eu tenho agora 

incluído a bicicleta pra pegar mais resistência também. Eu faço treino preventivo, fisioterapia, 

ventosa pra ir soltando a musculatura e eu correr melhor. Eu tenho nutricionista esportiva. Eu 

procuro os médicos esportivos, ortopedista esportivo.  

 

Quando você começou a correr, corria quantos Km? E quantos Km você corre hoje? 
Quando eu comecei a correr eu não dava um volta no Maracanã, de 2km, eu não dava! Hoje 

eu sou maratonista! 

 

Como é olhar para trás, ver toda a sua história e falar: nossa, eu consegui! ??   
É surreal! Eu não consigo explicar! Só quem corre consegue entender! Porque você passa o 

treino todo reclamando; você acha que não vai conseguir; você tem que se superar. E quando 

você chega e vê que se supera... a emoção que vem, a endorfina, tudo... é libertador! 

 

Qual é a motivação para ficar tantas horas correndo? O que motiva a fazer isso? 
Superação! Eu não corro competindo com os outros, eu compito comigo mesma... eu posso 

correr mais um pouco, eu posso correr mais um pouco???? Então eu vou lá... Eu quero fazer 

os 42 (km), eu quero, eu gosto de correr! Eu gosto daquela endorfina, eu gosto de ter o prazer 

de ter conseguido. É superação! 
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Você falou que vive para a corrida. Isso envolve cuidados com o corpo, com a mente e 

com a alimentação também. O que que mudou na sua alimentação depois que você 

passou a correr?  
Tudo! É o saber comer direito, né? Não são dietas rigorosíssimas. Claro que quando você está 

em um treinamento para a corrida você restringe mais. Mas quando você está correndo para 

manter, é só você comer direito. Não é comer muitas besteiras. Não é que você não possa. 

Você até pode, mas você não precisa comer uma caixa inteira de uma vez. Eu acho que um 

aqui, dois ali. Você não consegue mais comer isso tudo. Então você começa a se alimentar 

direito! Minha alimentação é isso! Eu também retirei a bebida. Eu acabo bebendo só nas 

festas de fim de ano. Porque o álcool resseca a musculatura. Você faz todo um trabalho pra 

cuidar do seu corpo, pra você render... aí você vai e toma um álcool? Eu não sou contra quem 

toma. Só que resseca, você sente mais sede, você fica antes da prova se hidratando. Você fica 

três dias se hidratando, pra depois tomar uma cerveja? Você vai perdendo o trabalho que você 

fez! Tem gente que toma e não sente nada. Beleza! Mas eu me privei disso! Eu posso ficar só 

no fim do ano, nas festas. 

 

Quantos seguidores você tem no Instagram?  
851 seguidores, ainda é pouco. 

 

Independente do número, o impacto que você causa na vida dessas pessoas, você 

consegue identificar que o que você posta sobre alimentação e exercício influencia as 

pessoas? 
Influencia. Tanto que eu posto mais pra isso! Eu tenho muitos amigos querendo sair do sofá, 

querendo fazer alguma coisa, eu tenho incentiva-los. Eu tenho uma amiga que está querendo 

vir correr, só que ela está com medo porque ela está com sobrepeso. Eu falo: Você quer ir no 

médico? Vamos no médico que eu vou com você! Vamos no médico ortopedista especialista 

em corrida. E olha o que ele fala. Você pode começar, você pode começar devagar. A minha 

ideia é essa, fazer com que as pessoas (pensem)... Mais do que a estética, é a saúde! E que as 

pessoas começam a se mexer. 

 

Em uma escala de prioridades de motivações nessa sua mudança de hábitos no seu 

cotidiano. Qual seria a sua prioridade? A necessidade de melhorar a sua performance 

na corrida, a busca por um corpo mais atlético ou a sua preocupação com a saúde? O 

que você identifica como prioridade das suas motivações?  
A prioridade sempre vai ser saúde. Saúde é essencial! Vai chegando uma idade que eu não 

quero passar pelo o que a minha mãe passou, problemas pulmonares porque ela veio de uma 

geração que não tinha essa preocupação. Então eu não quero chegar a uma certa idade e ter 

essa preocupação. Vou ter os problemas da idade, mas reduzidos devido ao impacto de fazer 

os exercícios. Tanto que saúde em primeiro lugar, depois melhorar a performance e depois a 

estética. 

 

E sempre foi assim? Ou é assim hoje?  
Primeiro sempre foi a saúde! Sempre tive essa preocupação. Hoje é assim, né? Antes era a 

estética e depois a performance. Hoje é a performance (antes da estética). 

Você já correu o Circuito Rio Antigo?  
Sim. Já corri! 
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E porque você quis Correr esse circuito? 
Eu corri quando eu estava começando. Comecei bem devagar. Foi 10 km. Foi indicação do 

professor, de uma prova que é bem organizada. Hoje eu não corro por causa da preparação 

para 42km. Você só corre corrida de 21km pra cima. 

 

Desses produtos que você chegou a conhecer no Circuito Rio Antigo, você chegou a 

conhecer algum produto diferente que na época você não conhecia?  
Não. Eram só os tipos de cuidados... o tipo ideal do tênis, do top correto. Se você não usa um 

Top bom, isso pode prejudicar os seus seios, né? Se for muito apertado também você vai ter 

aquela dor muscular no trapézio, na escápula aqui atrás. 

 

Dentro do seu círculo de amigos, você hoje fica mais com os amigos que correm ou com 

os amigos que não correm?  
É bem dividido! Eu tenho os amigos que correm e a gente está sempre em contato. Mas eu 

também estou sempre em contato com meus amigos de fora. Eu tento equilibrar um pouco. 

 

Pra você o que que é QUALIDADE DE VIDA?  
Dormir bem, se alimentar bem, sem muito estresse.  Você conseguir fazer uma atividade que 

te dê prazer. A preocupação com a saúde, né? Acho que a saúde é o tema principal para você 

ter uma boa qualidade de vida. Você tendo um bom retorno na sua saúde, pra mim, já é o mais 

forte. 

 

O que você costuma consumir para ter ou manter a sua qualidade de vida?  
Eu como muitas frutas. Tenho uma dieta, tomo suplementos. Porque para você correr longas 

distâncias você precisa de suplementos. O tecido ideal pra correr pra você não suar.  

 

Você acha que mudou a sua forma de consumir depois que você passou a se preocupar 

em estar bem pra corrida? O que que mudou?  
Por exemplo, eu vou ao shopping e só entro agora em lojas desportivas. Eu estava me dando 

conta outro dia... Ah vamos sair? Vamos sair! Mas eu não tenho roupa. Meu armário é short e 

top de corrida.  

E na internet?  
Só olho coisas de corrida. 

 

Você acha que os perfis que você segue tem o poder de te influenciar sobre a sua decisão 

de comprar?  
Sim! Já comprei alguns tênis sim. Alguns perfis fazem testes e fala. E eu fui testar também e 

comprei. Eu vejo as dicas que o pessoa dá e eu tento trazer pro meu treino. Eu vejo se é viável 

ou não. 

 

Quais os impactos que o Instagram causa na sua vida hoje no tema qualidade de vida?  
Qualidade de vida pra mim é poder correr! É chegar aos 90 (anos) correndo!  

Tudo o que diz respeito a corrida, eu to consumindo! Ah, tem um tecido tecnológico que é 

melhor para isso ou aquilo, eu vou querer testar! Ou esse tênis é melhor para a minha pisada, 

eu vou testar! O tênis que eu comprei era melhor para performance, eu comprei para testar! O 

gel que chega, tem a barrinha que tem mais proteína... geralmente é o Instagram que eu vejo e 

depois amplio para o google. 
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Então a qualidade de vida virou um objeto de consumo?  
Virou. Mas Eu tenho moderar. No natal eu me dei de presente 4 tênis. Eu tento comprar no 

outlet, são caros, fica em torno de R$ 300 reais. 

 

Como é ser mulher atleta, trabalhar, chegar em casa e ter de tomar conta de casa?  
Você tem que administrar uma rotina. Eu ―consumi‖ um serviço de uma pessoa que cozinha 

pra mim para eu poder ter um pouco mais de tempo para descansar porque o descanso 

também é treino. Eu tenho muitas tarefas, e aí você acaba fazendo e não descansa e isso acaba 

refletindo no treino. Então eu consumi esse serviço de uma pessoa que prepara a comida pra 

mim, eu deixo lá e não preciso ficar perdendo tempo na cozinha até porque eu não gosto de 

cozinhar, mas eu quero uma comida bem feita. Eu demoro na cozinha... aí demanda tempo, aí 

já está na hora de eu ir para a academia, fazer meu treino... aí acabou não descansando o 

suficiente. 

Então eu peguei esse serviço, eu não preciso mais cozinhar, eu acabou descansando um pouco 

mais e continuar a rotina. Até porque é cansativo e a mulher tem que dar conta de tudo... 

Culturalmente a mulher tem que dar conta de tudo, dar conta da casa, dos cachorros, você tem 

que ir ao mercado, tem que continuar vivendo o dia a dia. Então tem que administrar, de 

alguma maneira tem que arrumar mais tempo para descansar. 
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RACHEL SANTOS DE OLIVEIRA  

IDADE: 32 ANOS 

PROFISSÃO: PROFESSORA DE BIOLOGIA E QUÍMICA 
Corre desde setembro de 2014. Começou a correr por causa da tia que precisava emagrecer 

para fazer uma cirurgia para retirar as peles que estavam sobrando. e uma professora da 

academia falou: Por que você não tenta correr?  

 

O que mudou na sua vida? 
Muita coisa mudou! A rotina principalmente. Quando você começa a correr você muda sua 

rotina, seu final de semana é completamente diferente. Se você for correr, você não sair no 

sábado à noite. Se você tem treino no sábado, você não vai sair na sexta à noite... A 

alimentação também é diferente! Você vai procurar uma alimentação mais saudável, pois isso 

influencia no seu treino no dia seguinte. Até as suas amizades mudam. Se você tem uma 

alimentação saudável, você deixa de beber, por exemplo. Você passa a ter aqueles amigos de 

corrida mesmo que é o pessoal que vai comer melhor, que vai sair para treinar. Tudo muda!  

“Meu noivo, eu conheci correndo. Os meus melhores amigos hoje em dia são de corrida. 

Então, tudo mudou na minha vida!” 

 

Você acha que é um desafio novo a cada dia? 
Sempre! Por mais que eu tenha feito uma corrida no Aterro do Flamengo, por exemplo, não 

tem mistério aquele percurso. Mas cada corrida é um desafio diferente. Você está sempre 

querendo se superar, querendo fazer melhor, fazer um tempo melhor... Então cada prova é um 

desafio, é aquele frio na barriga, aquela tensão, você não dorme na noite anterior. 

 

Quais foram as principais mudanças que você teve na sua vida (por conta da corrida)? 
Ganhei saúde! Porque quando você vai na nutricionista e vê que sua idade corporal está 

totalmente diferente da sua idade real... pois quando eu comecei a correr, eu já era magrinha, 

só que a minha idade metabólica e corporal era 34 anos. Eu era magra, mas tinha muita 

gordura. E ai quando eu comecei a correr e quis melhorar a minha alimentação, a minha idade 

(metabólica) foi para 22 ...23... então eu ganhei muita saúde. 

 

O que que mudou na sua alimentação? 
Fritura, ADEUS! Refrigerante eu já não gostava, mas eu gostava muito de beber cerveja. Hoje 

em dia, uma vez ou outra eu bebo uma cerveja. Fibra, eu quase não comia friba. Eu comia 

direitinho, comia legumes, mas eu quase não comia fibra. Eu não tinha hábito de comer fibra. 

Eu comia muito macarrão, hoje em dia é macarrão de abobrinha. Então são coisas que você 

vai mudando assim... Hoje em dia quando eu como fritura, eu passo muito mal. 

 

O que motivou você a mudar a sua alimentação? 
Porque eu queria melhorar a performance na corrida! E se você quer melhorar a performance 

não tem jeito, você tem que mudar totalmente. 

 

Qual é a ordem de prioridade de motivações que mantem você na corrida?  
Novo desafio! Porque quando você chega num patamar, você fica meio que estagnado. Aí 

agora meu desafio desse ano são as corridas de montanha. Então, eu estou motivada para fazer 

as corridas nas trilhas que por mais que seja no mesmo local, por exemplo, a X-Terra (corrida 

de trilha) ela foi dentro do Porto Belo, só que foi um percurso completamente diferente do ano 

retrasado e do ano passado. Então, se ele mudar um trecho da corrida, já é um novo desafio e 

já muda totalmente o tempo que você poderia ter feito. Esse ano (na corrida de trilha) a gente 

pegou muito as trilhas no final, então isso influenciou muito. E na corrida de montanha, você 
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tem uma preparação bem diferente, porque você vai pegar muita trilha e seu treino muda 

muito. A motivação esse ano é me descobrir na trilha, porque é muito mais gostoso você 

correr ali no meio da natureza, com a árvore, o passarinho... você passa na cachoeira, é muito 

gostoso! É como uma experiência com Deus, o que eu sinto! 

 

Você falou que para melhorar a performance, você mudou seus hábitos alimentares. Em 

algum momento você teve mudanças por conta da estética? 
Ah, sim! Mulher, né? Quer correr de top, aí você quer ficar com a barriga seca. Influencia 

muito na estética sim. Porque a mulher normalmente, a gente, é escreva da beleza. Então você 

quer ficar com aquele biótipo fininha pra correr de top. 

 

O que seria hoje a prioridade? O corpo mais atlético ou a preocupação com a saúde? 
A saúde! Eu já não estou mais naquela loucura de ter a barriga trincada. Porque você vê que a 

pessoa que tem a barriga trincada, fica escrava de não comer nada que tenha açúcar e farinha 

e é muito difícil você manter isso no seu dia a dia. Então, eu prefiro hoje em dia focar na 

minha saúde, tenho uma alimentação saudável, mas não tão restritiva como eu já tive há um 

tempo atrás.  

 

Você corre quantas vezes na semana? 
3 vezes. Mas eu sou a louca da atividade física! Eu vou na academia e faço funcional, eu faço 

pilates 3x na semana, vou para a academia no mínimo 4 vezes na semana porque o André (o 

marido) me trava muito, pois se deixar eu vou todos os dias. Eu sou uma pessoa viciada em 

adrenalina. Então, eu não treino corrida todos os dias por medo de lesão. Aí eu treino (corrida) 

terça, quinta e sábado. Mas nos outros dias eu faço funcional; eu faço pilates, às vezes eu faço 

um jump na academia, faço essas aulas diferentes, né? 

 

Com relação ao percurso. Quais são os percursos que você faz? A quilometragem? 
Normalmente, 5km porque eu treino para velocidade. Então meus treinos são pra 4km que eu 

tenho mais intensidade nos treinos até 8km, a gente não passa disso. A MP Run (assessoria de 

corrida que participa) está querendo me jogar na loucura de distâncias mais longas, então 

meus treinos atuais estão indo a 12km no final de semana, mas pra mim... eu sou um pouco 

hiperativa, então pra mim ter que rodar mais, eu já fico entediada. Eu gosto mais de treino 

mais curto, mais intenso.  

 

Todos os dias quando você corre são 5km? 
Não. Depende do tipo. Porque as vezes ele (o dono da assessoria) passa... de semana para 

semana varia muito. Por exemplo, a semana era 6km progressivos na terça, na quinta foram 

8km (fast leg)  e hoje eram 10km. E aí na semana passada eu fiz 10 tiros de 500 metros, ai no 

outro dia já era um treino de 7km. Vai depender da semana.  

E agora trazendo a sua realidade do dia a dia para as mídias sociais. Você tem quantos 

seguidores? 

Acho que eu tenho 12mil, por ai... nem sei! 

 

Você queria se tornar uma pessoa popular nas mídias sociais ou foi algo que aconteceu? 
Eu acho que é porque... quando eu comecei a correr, eu fui fazendo várias amizades, mas eu 

não mexia no Instagram. Eu comecei a mexer no meu Instagram no início do ano passado 

(2018) e aí como eu já conhecia muita gente, aí você tira foto com uma pessoa que tem muitos 

seguidores, automaticamente você já ganha sei lá quantos seguidores. Daí você começa a 

marcar uma página que tem muitos seguidores aqui, outra ali, aí eles começam a te repostar... 

e aí eu fui ganhando seguidores. Na meia maratona do Rio, eu fiz o meu melhor tempo sem 
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treinar. E ai quando eu botei aquele texto ali, eu ganhei acho que 450 seguidores no dia da 

meia do rio. A minha foto teve 900 curtidas, eu falei: Meu Deus! Nunca na vida eu ia 

imaginar que teria 900 curtidas! 

 

Você acredita que pode influenciar as pessoas com as suas postagens? 
Ah, eu tenho plena ciência! Porque às vezes até um treino ruim que você posta, influencia 

mais do que um treino bom. Porque você mostra que você também tem altos e baixos. As 

vezes as pessoas postam nas redes sociais como se todos os treinos fossem maravilhosos, 

como se elas tivessem uma vida perfeita: Nunca comem uma besteira, tem a alimentação 

100% saudável, não bebe nada. E eu não! Eu sou uma pessoa normal. Eu vou em uma festa, 

eu vou comer um salgadinho! Eu sei que vou passar mal, mas eu vou comer! E aí as pessoas 

veem que você as vezes não quer fazer aquele treino, às vezes o treino não encaixa, tem dias 

que você come besteira sim, você é de carne e osso, entendeu? Porque no início quando eu 

comecei a ganhar muitos seguidores, eu falava ah isso é estranho. Até hoje eu não acredito 

que eu tenho tantos seguidores! E as pessoas olham pra você como se você não existisse de 

verdade, como se você fosse só um na internet. E aí você vai num evento de corrida e as 

pessoas pedem para tirar foto... no início era muito engraçado! O André (marido) fica assim: 

Quem é? E eu: Sei lá! As vezes a pessoa fala comigo no instagram, mas eu não ligo o nome à 

pessoa. E as vezes o nome que está no Instagram não tem nada a ver com o nome da pessoa, é 

um nick lá... por exemplo. Eu conheço pelo sobrenome, mas o nome por exemplo eu  não sei. 

 

Você acha que é influenciada por outras postagens que costuma seguir? 
Os que me influenciam mais são os de profissionais. Por exemplo: de fisioterapia, de teste 

físico, de saúde... Eu sigo e leio muito os textos sobre esses assuntos, pois fazem diferença pra 

gente. As vezes você está com uma dor e não sabe o que é... eu vou ler. E a maioria dos 

médicos que você vai que não são voltados para a corrida, o cara nem toca em você e já fala 

que você tem que parar de correr! Óh você está com uma dor no dedo da mão, a corrida que 

está te causando isso. Para de correr! Então, quando você lê alí, você já tem muita 

informação. Por exemplo, acidente plantar você nem sabe o que é, mas daí você vai lá e lê 

aquele texto e já terá uma noção. Então você já vai pro médico sabendo um horizonte do que 

você pode ter. Porque quando eu lesionei meu joelho, que eu não treinava com assessoria e 

queria correr todos os dias, porque estava apaixonada, tinha conhecido meu noivo... eu fiquei 

1 mês sem malhar, eu corria todos os dias com ele, pra vê-lo, para ficar com ele. E aí eu 

lesionei meu joelho e o médico falou pra mim: Você vai ficar 3 meses sem correr! Ele não 

deu um diagnóstico, ele falou que se eu ficasse 3 meses sem correr, eu iria ficar boa. Ele era 

um ortopedista normal. E eu naquela época não tinha tanto acesso ao Instagram, essas coisas. 

E se eu fosse na onda dele (o ortopedista) nunca mais iria correr. Você tem que começar a 

procurar informações e é difícil você achar! 

 

Você posta no Instagram só foto de corrida ou posta também seu dia a dia, sua 

alimentação, o que você faz com seus amigos? 
Ah, eu posto tudo! Se eu vou na festa, se eu vou ao cinema... o pessoal fica até me zoando 

dizendo que eu posto minha vida inteira. Posto minha alimentação e baseada na minha 

alimentação eu vejo que influencio muitas pessoas também. Os amigos começam a mudar a 

alimentação. Eu até postei uma foto minha antes e depois de uma época de antes de eu 

começar a correr e fazer atividade física, que eu estava gordinha... Nossa, ninguém acreditou! 

Disseram: Não é você! E eu: Sou eu sim! 
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Pra você o que é qualidade de vida?  
Qualidade de vida... é muito complexo, não é? Uma coisa pra quem nunca foi gordinho, não 

vai fazer sentido, mas você conseguir caminhar...  porque eu tenho um tio que é obeso 

morbido e eu vejo que pra ele fazer 2km caminhando já é um sacrifício danado. Você 

conseguir se locomover, ter essa  mobilidade, conseguir fazer tudo o que você quer sem sentir 

constrangimento... Eu já tive 20kg a mais, às vezes pra um ou outro não é muita coisa... já 

comentaram na minha foto: Ah, mas isso não é muito! Mas o preconceito que você sente e 

passar por isso... não ter nenhum tipo de doença pra mim já é qualidade de vida! Não sou 

diabética, não sou hipertensa. É tudo normal! Então pra mim isso é o mais importante, não ter 

nenhuma doença! 

 

Hoje você fica mais com seus amigos que correm ou com os amigos que não correm? 
Na verdade, eu nem tenho mais amigos que não correm! Por que os amigos que eu tinha que 

não corriam, eram os amigos de adolescência e eu não tenho mais contato com ninguém. 

Todos os meus amigos hoje em dia correm! E os que não correm, são os que são da academia! 

Não correm, mas malham! 

 

Você acha que quando você posta sobre alimentação, você influencia nesse sentido de 

elas pensarem sobre qualidade de vida?  
Eu acho que sim. Porque normalmente quando você fala em qualidade de vida, a pessoa pensa 

num corpo magro. E aí quando você posta uma alimentação que está mais colorida, as pessoas 

ficam motivadas! Aí eu posto e brigo com os amigos, porque eles falam assim: ―Ah você não 

come arroz e feijão! Que coisa estranha!‖ Mas eu não como porque eu não gosto, não é 

porque a nutricionista não deixa! Aí quando eu como feijão, eu faço questão de marcar os 

amigos que ficam me zoando. ―Ooou, hoje tem feijão!‖  Eu vejo que quanto mais eu posto um 

prato, mas as pessoas postam também e se motivam a comer aquilo também! 

 

O que que representa pra você o aumento da qualidade de vida?  
Eu não fico doente a algum tempo. Eu acho que isso é o aumento da qualidade de vida.  

 

Quantos podium e medalhas você tem?  
Troféu, acho que eu tenho mais de 100! Medalha eu nem conto! Fica dentro de 2 caixas lá. No 

outro dia eu até falei com o André: Vamos fazer um filtro aí, porque a gente tem as mesmas 

medalhas. Eu tenho que criar um espaço para colocar isso, medalhas e troféus. 

 

Como é que é ser mulher, corredora, trabalhar, treinar e também cuidar da casa?  
É difícil! Antes eu tinha a manhã livre, agora estou ocupada. Daí as manhãs que eu tinha pra 

treinar, agora não tenho mais. E agora está mais complicado ainda, pois ele (o noivo – com 

quem ela mora) está de férias e ele quer atenção quando eu chego em casa às 17h. Mas eu 

tenho de ir para a academia. Eu forço ali, como são só 3 dias de treino de corrida é mais fácil 

de conciliar. Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu chegar em casa 22h e eu funciono melhor 

à noite. Então eu já chego, já varro a casa rapidinho, lavo a louça, a comida eu faço no sábado 

ou no domingo. Tudo o que for de legumes a gente já cozinha no final de semana para a 

semana toda, pra poder organizar. Tudo eu faço à noite. E eu ainda corro cedo, ainda tem esse 

agravante! Mas eu acho que é porque eu sou muito elétrica e não gosto de bagunça, então eu 

deixo tudo muito organizado. Até quando a gente se mudou, ele ficou bobo... em um dia eu 

guardei quase todas as caixas porque eu detesto bagunça! Se eu tivesse filho eu não 

conseguiria, com certeza! 
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Como é conciliar as tarefas de casa com a corrida?  
De manhã e de tarde eu estou dando aula. À noite eu vou para a academia. É tudo 

cronometrado! Eu tenho 2 horas no máximo pra malhar e fazer o treino de corrida. Se não der 

tempo, eu faço só a metade do treino de corrida, vou pra casa, faço a comida, ele também 

ajuda, comida ele também faz... então é comida, lava louça, varrida na casa e vamos dormir! 

Não sobra muito tempo para pensar! 

 

Falando dos seus podium... Além dos troféus, você ganha alguma outra coisa?  
Depende da corrida. Já ganhei premiação em dinheiro, mas era pouca coisa... R$300,00. Aí eu 

toda feliz, peguei o dinheiro assim e pensei: Caraca, vou comprar um tênis. Porque corredor é 

viciado em tênis, roupa de malhar, roupa de corrida... ai veio o André (noivo) é pra ajudar a 

pagar as contas! Aiii a tristeza da pessoa... (risos)! Eu fico rezando para ganhar tênis...  Ano 

passado (2018), eu ganhei 3 tênis da 361º (marca de tênis), 1 tênis da puma, ganhei 

suplementos... Então todos os suplementos que eu usei ano passado foram os que ganhei na 

corrida. Nas corridas W-Terra eu ganhei Come Back (mochila de hidratação), ganhei 2 ano 

passado, também ganhei um GPS... são poucas corridas que dão premiação além de troféu. As 

corridas de montanha dão premiação melhores, por isso que esse ano eu estou mais focada na 

de montanha. 

 

Então a sua motivação é a premiação?  
Sim. Porque quando você corre para performance (maior velocidade, menos tempo de 

corrida), pra um resultado) você começa a se sentir desmotivado quando só ganha um troféu e 

um ramo de flor que vai ficar murcha. Aí você fica pensando... você abdica de estar com sua 

família, no meu caso eu deixo de ficar com meu noivo para fazer um treino, você deixa de 

comer uma besteirinha e minha família é toda viciada em doce, eu tenho uma rotina toda 

regrada, eu durmo cedo pra ter aquele resultado. Daí você vê que a organização (da corrida) 

não valoriza aquele teu esforço, você acaba ficando desmotivado. Tenho vários amigos que 

correm, muito bem para performance e estão abandonando as corridas de rua por isso, porque 

não tem aquela valorização. Nem uma inscrição eles dão, o que pra eles não é nada... uma 

cortesia para a próxima etapa. Eu acho que eles poderiam fazer isso que iria incentivar a 

pessoa a participar sempre. 

 

Com relação ao consumo... Você acha que quando você ganha algum produto e você 

posta, isso influencia as pessoas?  
O tênis que eu estou usando... eu só uso tênis da FILA. Você não tem noção de quantas 

pessoas compraram o tênis da FILA porque eu uso! Aqui na equipe, quase todas as meninas 

têm o tênis da FILA. As meninas que competem comigo nas provas, todas têm o tênis da 

FILA. Porque quando você começa a ter um resultado, a pessoa quer fazer tudo o que você 

faz! A minha nutricionista, várias meninas que correm para performance foram na minha 

nutricionista. Suplemento, as pessoas perguntam: Você usa qual suplemento? E se eu digo, 

vai todo mundo usar porque na verdade todo mundo quer te ―bater‖ (superar o resultado). É 

como dormindo com o inimigo... sou sua amiga, mas quero te ganhar! Do lado de fora da 

corrida a gente é amiga, mas na hora da corrida é cada um por si e Deus por todos. Então 

influencia muito! O relógio que eu uso, o Garmin, todas as minhas amigas tem o mesmo 

modelo. Shortinho, agora eu uso da LA VIE, agora todas estão usando o shortinho da LA VIE 

também. 
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O que mudou no seu consumo quando você passou a correr?  
Antigamente eu comprava um monte de salto alto, agora se abrir a minha sapateira só tenho 

tênis. Eu já doei, mas acho que eu tenho uns 12 pares de tênis. E aí você vai no shopping 

comprar um vestido, mas você sai com um tênis de corrida, com canelito, com bermuda de 

compressão... muda totalmente o seu consumo! Você vai ao shopping comprar não sei o que, 

você volta com carboidrato em gel, palatinose, com vários suplementos que você acaba 

usando bem mais.. 

 

Você já correu o Circuito Rio Antigo?  
Já! Eu fiz em 2015, 2016, 2017...  

 

Por que você escolheu o Rio Antigo para correr? O que você acha de diferente nesse 

circuito?  
Eu gosto de correr ali no Centro (do Rio). Eu acho que é um percurso desafiador porque ali 

tem paralelepípedo, tem muita curva, ali sobe e desce. Você pega um calor porque os prédios 

são muito altos e não tem muita circulação de vento. Eu acho muito mais interessante do que 

correr no Aterro do Flamengo. Até porque cada etapa (do Circuito Rio Antigo) é um percurso 

diferente. A corrida no Aterro, você corre 10x o mesmo percurso. 

 

Você já medalhou no Circuito Rio Antigo?  
O meu primeiro troféu foi no Rio Antigo, no Porto Maravilha, de 2014. Eu comecei a correr 

em setembro de 2014 e peguei o primeiro lugar na faixa etária em dezembro de 2014. Foi aí 

que surgiu essa coisa de tentar melhorar o tempo, de querer evoluir porque em 3 meses eu já 

pequei uma premiação, daí você começa a mudar a tua visão! Se você queria correr por 

correr, você começa a pensar: Pô, eu posso ganhar um troféu. Um dia eu posso estar lá entre 

as cinco primeiras. E aí o meu amor pelo Rio Antigo foi por isso, porque foi o meu primeiro  

troféu. Você cria aquele vínculo com a corrida, né? 

 

Falando em vínculos... Você acha que a internet em si... Mesmo tendo 12mil seguidores, 

você acha que você conseguiu, com algumas pessoas, construir vínculos por conta da 

corrida?  
Sim! Por exemplo, a Nanci do ―Dicas Fisio‖ (perfil de dicas de fisioterapia), a Lidi do ―Ouse 

muda‖ que até entrou para a equipe (de Assessoria MP Run) por minha influência... Muitas 

amigas minhas que entraram (na Assessoria de Corrida de Rua MP RUN) por minha 

influência... Pessoas que me seguem no Instagram que entraram e falaram: Eu quero que 

como a Kel (nome como ela é conhecida). Então, através do Instagram eu influenciei muita 

gente a vir pra cá, a mudar a alimentação, marcar com a nutricionista, comprar tênis. E eu 

ganhei muitos amigos através do Instagram. A LIDi, a Nancy, a Fernanda do ―Corre 

Nandinha‖ são pessoas que eu só conhecia no virtual. Eu tenho amigos que até agora a gente 

vai pra Belo Horizonte e conheci no Instagram há 3 ou 4 anos atrás... virou meu amigo 

pessoal, vem pra nossa casa, a gente vai lá pra casa dele em BH agora... pessoas que entraram 

na minha vida e eu acho que não saem nunca mais. O Luís que é professor também de 

educação física, que está aqui na equipe por minha influencia e é meu amigo pessoal hoje em 

dia, a gente se conheceu no Instagram tb e é um dos amigos que eu falei: É um irmão que 

Deus me deu. 
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E quais são as corridas de rua que você considera mais importante para estar no seu 

calendário?  
 Eu gosto muito da ―Soul Carioca‖ no Parque de Madureira. Todo ano que eles fizerem eu 

vou participar, porque é perto da minha casa, eu treino ali. Você acaba criando aquela 

emoção, né? 

A Meia Maratona do Porto e a Porto Maravilha do Circuito Rio Antigo porque ambas passam 

pelo túnel que é o maior desafio. Você entra feliz da vida e (no final) você sobe pedindo pelo 

amor de Deus pra sair dali. Mas é muito gostoso, ainda mais quando você sai do túnel e vê 

que você vai fazer o seu melhor tempo naquele percurso. Do primeiro a última colocação, 

dando podium ou não na corrida, você conseguir fazer o melhor tempo ali é uma vitória. 

 

Tem algum produto que você tenha conhecido através do Circuito do Rio Antigo?  

Os tênis da 361º, eu fui começar a conhecer porque eles davam na premiação. E aí eu fui 

começar a pesquisar. Quando eu ganhei o tênis lá eu fui pesquisa pra ver se realmente eram 

bons. Eu ganhei 2 tênis lá são muito bons pra performance (corridas rápidas, de velocidade).  

 

Depois que você ganhou esse produto, chegou a indicar para alguém?  
Eu indiquei... O pessoal foi logo perguntar se eu tinha gostado do tênis, o que eu achei... aí eu 

até postei. O preço do tênis é bem acessível. 
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ENTREVISTADA: JAQUELINE GARROT 

IDADE: 31 ANOS 

PROFISSÃO: ARTESÃ / ARQUITETA  

CORRE DESDE 2016 

 

Por que você começou a correr? 
Comecei a correr quando eu saí da escola. Porque eu sempre gostei de praticar esportes. Eu 

fazia tudo que a escola disponibilizava pra gente, handebol... Só que eu acabei a escola e 

pensei: O que eu vou fazer agora? Daí fui atrás do meu irmão... fui pra academia. Só que não 

era aquilo que eu gostava, né? Ficar puxando ferro... mas aí depois de um tempo eu comecei a 

trabalhar, fui treinar em uma academia perto do trabalho e lá eu conheci essa galera que 

corria. E aí me apresentaram a corrida. Porque até então eu não corria. Eu nem sabia que tinha 

corrida de 5km. Eu tinha 22 anos. Aí me chamaram pra correr na rua... uma prova de 5km. 

Um colega que me incentivou, me colocou para correr na esteira e falou: Quando você 

aguentar a correr 30 min aqui, eu te levo pra rua comigo. 

Aí todo dia a gente ia para o Aterro, era perto do trabalho... Aí eu fiz a primeira prova e já 

era... me senti atleta. 

 

Qual foi sua primeira prova? 
O circuito das estações no finalzinho de 2008. 

 

E hoje em dia, você continua correndo com a mesma frenquência? Como está sua vida? 
Não. Agora é orientado. Mudou completamente. Porque naquela época eu vivia me 

lesionando, eu não tinha orientação. Eu juntava com a galera, ia correr... e também não tinha 

um tênis específico. Até o (tênis) de musculação mudou tudo, né? Mas aí quando eu 

terminei... cansava a gente né... ia fazer uma corrida, machucava a canela, a panturrilha, 

lesiona femo, um monte de coisa. Aí eu falei, eu quero voltar a correr mas fazer uma coisa 

direita e foi quando eu procurei a assessoria para me orientar, né? 

 

E quando você procurou a assessoria ? 
Foi no final de 2016. 

 

E o que mudou depois que você entrou na assessoria?  
Mudou tudo. Porque agora com o treino orientado eu tenho um treino específico da 

musculação, melhorou o rendimento em prova. Porque assim... já não treino todo dia, tenho 

uma constância de treino específica, então acabo não me lesionando e nem sobrecarregando. 

Agora eu faço treinos específicos, não sobrecarrego o corpo. Desde quando eu entrei na 

assessoria, eu não tenho lesão. Eu faço treino específico na musculação que é voltado pra 

corrida, em que os próprios professores passam pra gente. E também tem a parceria da 

assessoria com massagem desportiva. Então eles atendem praticamente todos os atletas da 

equipe. E o nível é muito baixo de lesão.  

 

Mas o que vocês fazem lá (na massagem desportiva)?  
Eles fazem liberação facial, ventosa, acupuntura, tem dias que vou lá e faço um pouco mais de 

alongamento, varia de acordo com a semana e com o que eu estou sentindo. Mas geralmente 

eu tô bem... então é mais para liberar (os músculos) e fazer ação preventiva. 

Qual a assessoria que você faz parte?  
É a corrida para todos. 
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Treino orientado, musculação... o que mudou na sua vida?  
Ah, mudou pela consciência. Porque quando eu resolvi virar atleta, eu fui percebendo que a 

alimentação influenciava muito nos treinos, no rendimento. Então eu passei a mudar tudo por 

conta da evolução no esporte. Eu quero estar sempre bem. Tenho fazer a alimentação o mais 

saudável possível, pois eu não quero faltar um treino porque estou passando mal. 

 

E o que é uma alimentação saudável para você?  
Ah é a alimentação mais natural possível... feijão, arroz. Eu não bebo. Nunca gostei de álcool. 

Bebida alcoólica pra mim sempre foi nula. Então assim... comer doce e fritura, só em dia de 

festa mesmo. 

 

E o corpo responde a isso (alimentação diferenciada), houve mudança?  
Se eu comer uma besteira assim é praticamente imediato que eu passo mal.  

Eu era mais cheinha e emagreci bastante. E isso também influencia na lesão porque eu era 

bem pesada. Eu pesava quase 70kg e agora eu estou com 57 e com massa muscular. 

 

Mudar: mudou a alimentação... Mudou o ciclo de amigos também?  
Agora eu convivo mais com a galera da corrida, né? Meu convívio social era com o pessoal 

do trabalho, o pessoal da faculdade e de esporte. Aí acabou a faculdade, eu saí da empresa... 

então ficou a galera do esporte. 

 

Você acredita que consegue influenciar os amigos que não correm?  
Alguns sim... família principalmente... antes eu era a chata...‖Ah você é chata, já vai treinar‖... 

agora o pessoal foi vendo (a evolução)... meus primos e meus tios estão todos correndo. 

 

E como é essa vida de treino?  
Treino (corrida) só 3x vezes na semana, não são nem 2h o meu treino. Não é um treino longo. 

A musculação é 1h30. Como eu faço em dias alternados, não ocupa muito a minha rotina. 

Acaba sendo todos os dias, só que variado. 

 

Quando você começou a correr, alguma coisa que te motivou?  
Eu sempre gostei de esporte. Comecei a correr em 2008, mas eu não conseguia manter por 

conta do estudo e do trabalho. Eu sentia falta. Então no dia da minha colação (da faculdade), 

meus amigos todos falavam o que iriam fazer depois a faculdade... pós-graduação... e eu dizia 

que eu ia virar atleta.  E quando eu colei grau, já tinha voltado e coloquei como meta que eu ia 

fazer a minha primeira meia-maratona. Para mim era sofrido correr 10km porque eu não tinha 

orientação. Eu só fazia prova de 5km pra ir brincar, curtir e ver o pessoal.  

 

E como é essa vida de atleta? Você consegue ganhar grana com isso? 
Não. É só por prazer mesmo. Diversão. 

 

O que motivou você a fazer 5km, depois 10km, a meia maratona?  
Ah superação mesmo!!! Mas foi mais influência das minhas amigas, porque todo ano elas 

faziam a maratona e a meia... e como eu estava naquele período de trabalho eu não conseguia 

fazer né? E eu sempre falava: Quando acabar a faculdade, eu vou vir aqui fazer uma prova 

com vocês. Só que maratona eu não tenho vontade de fazer não. 

A meia está ótimo, é um longo suportável! Não machuca... pra mim está ótimo! 
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Em algum momento você pensou em praticar atividade física por conta da estética?  
Não. Fiz porque eu sempre gostei de esporte. É claro que você se olhar e fisicamente ver uma 

mudança, motiva a querer manter... é uma coisa bem visível. 

 

Se você tivesse que colocar uma escala de prioridade das motivações de corrida (saúde, 

estética, performance), qual seria?  
Saúde, alimentação e estética. Tanto que quando eu fui começar a me preparar para a Meia 

Maratona, fui conversar com o professor (da musculação) ... e ele me perguntou: ―Qual o seu 

objetivo? Quer aumentar a perna? Quer crescer aqui ou ali‖... e eu disse: Quero ficar forte 

para não me lesionar e fazer a meia maratona.  

Se eu continuar evoluindo (na corrida), está bom. Vou até onde der! Não tenho uma meta 

assim: ―ah, quero ficar sinistra ou virar (atleta de) elite‖ Quero correr bem pra mim! 

 

Pra você o que significa “Qualidade de Vida?”  
Estar sempre bem disposta, estar sempre me movimentando, me sentir forte para fazer as 

coisas, autoconfiança (que o esporte me deu isso) ... Foi em um momento que eu fiquei 

sozinha né? Eu sempre fiz tudo em grupo, era trabalho em grupo, esporte coletivo... então a 

corrida me fez muito esse momento que eu tive comigo, de pensar... e foi quando eu me 

fortaleci... pra eu evoluir eu tenho que começar a correr sozinha... para trabalhar, agora sou só 

eu... então foi um elo. Qualidade de vida hoje se resume ao meu bem estar, minha cabeça hoje 

está muito mais forte... para eu trabalhar sozinha ou em grupo... e é mais ou menos isso. 

 

O que mudou no seu consumo depois que você passou a correr?  
Eu reduzi doce industrializado, eu compro mais hortifrut e sempre voltado pra corrida... fruta. 

Eu estou trabalhando mais em casa... então a maioria das minhas roupas é roupa de corrida. 

 

Falando sobre mídias sociais...  
Eu nunca fui ligada às mídias sociais, sempre fui muito discreta, nem sou falante em rede 

social e nem nada... eu posto uma foto e escrevo lá...  

Aí uma vez um colega no trabalho falou: Janaina abre seu perfil e usa hastag. Eu disse: Eu 

nem sei o que é isso. Mas quando eu entrei na equipe e quis divulgar... até porque eles 

começaram a me dar apoio. Aí eu comecei a colocar as coisas de corrida. 

 

Podium... 
A minha primeira meta foi fazer as Meia Maratona, eu nunca tive esse objetivo de pegar 

podium. Mas aí quando eu vi que tinha algumas provas que estavam por faixa etária, aí aquilo 

me motivou. Eu falei... pô, eu queria ganhar um troféuzinho! Eu sempre quis ser atleta, né? Só 

pra eu me realizar como atleta. Eu acho que eu tenho 10 ou 11 troféus em dois anos e 

pouquinho de corrida. Esses troféus são de percurso 5km e 10 km. Mas agora estou mais com 

de 10 km... como eu gostei de fazer a meia... e a corrida de 5km é muito forte porque a galera 

dos 30 (anos) corre muito. E eu não sou forte assim nesse nível não. Eu estou mais no 

intermediário. Eu tô participando das provas de 10km. 

A idade influencia muito nisso. A faixa etária dos 20 aos 29 (anos) é mais tranquilo (correr e 

conseguir podium). A questão de tempo... acho que chegou na faixa dos 30 a mulher está 

superpoderosa (16:31)... dos 30 aos 39 as mulheres correm pra caramba!!! Aí quando eu 

mudei de faixa etária o professor falou: Olha, vai ter que baixar o tempo para continuar 

pegando podium! 

Ai eu falei dá uma melhorada ai nos treinos porque eu quero pegar um podiumzinho ai (na 

faixa etária dos 30 anos) só pra me realizar. 
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Como é essa vida de treinar, trabalhar, pintar... Como é que você, enquanto mulher, lida 

com tudo isso?  
Ah sim... eu tenho que me organizar. Tenho que dividir meu tempo, que me organizar... se 

não eu me enrolo e acabo não fazendo nada. Organizar o horário, ver como é que vai ser o 

treino, ver o que que eu vou fazer de atividade no dia seguinte... vou treinar de manhã? Como 

é que vou encaixar o horário de trabalho... agora que eu trabalho com pintura, eu aproveito 

mais a luz do dia. Eu prefiro dormir mais um pouquinho, acordar no horário de trabalhar, 

engrenar até umas 16h, 17h que ainda estou com a luz boa... e vou para a academia depois.  

Como o treino aqui é de 19h as 21h, eu acabo produzindo mais de manhã. 

Mas se tiver alguma coisa para eu fazer de prioridade à noite, eu acabo invertendo. 

 

Você acredita que você influencia as pessoas nas mídias sociais com as suas postagens?  
Tem gente que me manda mensagem dizendo: ―Olha, eu comecei a correr por causa de 

você!‖. Mas eu não esperava esse retorno, porque pra mim era mais os meus amigos que iriam 

me seguir, do que a galera da corrida. Então, isso acaba influenciando no ciclo de amizade... 

porque aumenta muito, porque a galera vai e te segue e você começa a falar como se fosse 

amigo. Daí você chega na corrida e conhece todo mundo... Fulano, fulano, fulano... a galera 

vem tirar foto e acaba que um vai motivando o outro porque a galera posta os treinos todos. 

Aí tu tah sempre lá compartilhando e interagindo. 

 

Você se sente influenciada por alguém? Tem alguma seguidora que você fala “eu sigo 

ela, eu gosto do que ela posta e faço o que ela sugere” ?   
Não. Isso eu não chego a fazer não. Eu sigo mais a galera assim para interagir mesmo porque 

a galera tem uma vibe super boa. Você chega na largada e todo mundo lá e deseja uma boa 

prova.  A galera vai fazer uma prova longa, eu faço uma corrida curta e espero todo mundo na 

chegada pra vibrar ali com a galera... Mas fazer o que o pessoal posta, eu não faço muito não. 

Eu faço o que o meu professor manda!  

 

Quando foi sua primeira corrida do Circuito Rio Antigo e por que você o escolheu?  
Não tenho uma data precisa. Mas eu lembro que foi para sair daquela mesmice do Aterro... 

quase todo domingo nós estávamos no Aterro, só que não saia daquilo... uma largada era aqui 

no Monumento, a outra era lá... mas você dá sempre a mesma volta. Aí teve um colega que 

falou que tinha o Circuito Rio Antigo e que o percurso era diferente, pelas ruas do Rio. Só que 

são várias etapas e isso é bacana pra caramba, porque alterna. Nenhuma Rio Antigo durante o 

ano se repete o percurso. E essa variação são vários desafios. Na Quinta da Boa Vista tem 

subida, e a última etapa (na zona portuária) você já passa pelo túnel... então assim... são 

percursos que te motivam a fazer outros tipos de treinos também. 

 

Dentro dessas corridas, você já pegou troféu no Rio Antigo. Você já ganhou algum 

produto?  
Não porque eu só pego faixa etária e é gratificação motivacional. Um troféuzinho. Só a galera 

que pega (a premiação de pódium) geral que ganha algum brinde. 

 

Tem algum produto que você passou a conhecer por conta do Circuito Rio Antigo?  
Conheci os tênis. Tem um colega da equipe que é considerado elite. Então ele está sempre no 

pódium então eu acabo vendo os prêmios que ele ganha. Na época era aquele tênis da 361 que 

ele acabou experimentando... era um produto que eu não conhecia. 
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Quando tem aqueles stands. Você passa por eles ou fica só na sua barraca da assessoria 

de corrida? Eu passeio por tudo. Eu olho tudo. 

Você acha que aqueles stands podem te influenciar a contratar algum serviço?   
Pode.  

 

As corridas são pagas por você? Como eu fiquei desempregada, eu acabei conseguindo 

apoio da equipe. Aí tb por isso que eu passei a compartilhar mais coisas de corrida, foi mais 

pra divulgar a equipe do que a mim mesma. 

Eles me dão apoio e eu acabo ganhando as inscrições também. 

 

Depoimento de como o esporte a ajudou...  
Quando eu sai do trabalho, eu fiquei em uma fase não muito boa. A cabeça mexe muito. O 

que que a gente vai fazer... ficar sem trabalho. A gente passa por uma fase que a gente começa 

a se sentir inútil, por isso que surgiu o pessoal me incentivando a fazer a pintura... então foi 

um momento muito conturbado e foi bom... eu falei: vou ter de parar tudo, né? Não tenho 

condição de me manter em corrida. Aí foi quando eles entraram com o apoio e disseram: Não. 

Você está evoluindo, isso aqui vai te fazer bem. Você sabe que isso aqui lhe faz bem. Se você 

parar, você pode ficar em depressão. Tem corrida que a gente ganha cortesia por causa do 

número de pessoas e continue com a gente. 

 

Você lembra de quantas vezes você correu o Rio Antigo?  
Ah, todo ano eu faço todas as etapas. Com essa frequência é desde 2016, foi quando eu entrei 

para equipe. Antigamente eu ia esporadicamente.  

 

E tem algum calendário de prioridades das corridas que você faz hoje?  
É tem porque chega no final do ano e a professora faz uma reunião com a gente, ela já tem um 

calendário... são muitas corridas e acabam que muitas batem na mesma data... então ela acaba 

montando o calendário da equipe e eu acabo participando do que eles estão dando apoio, até 

por conta da tenda, guarda-volume, as frutas... aqueles apoios que todo mundo faz! 

 

O que você coloca como motivação principal, que mantém você nas corridas? 
Ah cabeça! Com certeza me deixa mais forte... a cabeça mudou muito... até porque eu era 

uma pessoa muito independente de tudo, né? 

Então... quando eu comecei a fazer alguns treinos sozinha ( tem uns treinos presenciais, mas 

as vezes ela coloca uns treinos extras na planilha)... antigamente eu era muito dependente... se 

meu irmão não viesse correr comigo, eu não vinha. Agora eu falo... se eu não for, quem está 

perdendo sou eu! Então isso me motiva muito... até trabalhar em casa, porque agora eu sou 

sozinha... então eu tenho que ter cabeça para poder fazer as coisas.  Se não eu não faço nada. 

É uma coisa que com certeza une tudo e me deixa mais forte para enfrentar qualquer coisa... 
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ENTREVISTADA: FERNANDA IGLESIAS 

IDADE: 43 ANOS 

PROFISSÃO: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

CORRE DESDE 2014 - JÁ FEZ 5 MARATONAS. 

 

 

Por que você começou a correr? 
Eu precisava resolver um problema na minha cabeça que estava me incomodando e eu 

comecei a caminhar e depois comecei a correr, mas na areia, descalça, com fone de ouvido, 

sem relógio, sem nada. Eu nem sabia que existia isso. 

Na época eu comecei a ver que tinha aplicativo de corrida. 

Estou com 43, eu comecei a correr com 38, 39... aí eu baixei um aplicativo e comecei a ver o 

quanto eu estava correndo e tentar melhorar meu tempo na areia. E depois eu comecei a correr 

na pista lá em cima (no calçadão), não sabia de relógio, não sabia que tinha assessoria, que 

tinha de se escrever na corrida, nem tênis de corrida... eu não entendia nada... eu corria com o 

tênis que tinha lá em casa. 

E a primeira corrida que eu fiz, que me motivaram a fazer foi a meia maratona por que já 

corria fácil 10km lá em cima, não por tempo, mas por resistência, eu sempre aguentei e ai não 

consegui me escrever e quando eu soube já tinha acabado a inscrição... Ai meu amigo falou: 

Você vai comigo acompanhando e lá eu te dou a minha medalha, vai ser uma conquista sua! 

Acabou que ele não foi, eu fui sozinha, ganhei a medalha e aí eu comecei a me inscrever nas 

corridas. Eu sempre quis fazer prova grande, ai eu sempre me inscrevi nas provas de 21km, na 

meia internacional, me inscrevi no revezamento das praias.... nessa eu ia fazer só a metade, 

mas a minha dupla faltou e eu fiz os 21km completos. 

 E daí dessa prova me falaram: Você consegue fazer uma maratona! Você fez em 4 horas aqui 

correndo na areia, correndo na serra. Maratona é moleza de tu fazer! 

Aí que eu fui me inscrever em assessoria e saber o que que era porque eu tinha um 

conhecimento... eu sou professora de educação física, mas não tinha essa experiência e 

vivência em corrida. Então eu precisava de alguém para me orientar, para me dar essa 

vivência maior. Não fiz os treinos direito, pois achei que a Maratona era brincadeira. Acabei 

me lesionando na primeira maratona que eu fiz. Eu fiquei revoltada e disse eu não sou uma 

maratonista, não me considerei uma Maratonista porque eu caminhei a maior parte do 

tempo... aí me inscrevi na segunda e as outras já comecei a fazer melhor.  

 

E quanto tempo você faz a maratona hoje?  
5h. Eu nunca corro por tempo. Eu digo que corrida pra mim é terapia. É pra pensar, é pra me 

organizar. Eu sou muito ansiosa. Então me acalmou muito, junto com isso eu pratico Yoga, 

respiração. Eu acho que pela corrida exigir muito da respiração e você pensar muito, me 

acalma mais. Então, foi bom por esse lado. 

 

Você fez o caminho inverso, né? Geralmente as pessoas começam com 5km e você foi 

pra 10km e depois pra 21km.  
Raramente eu me escreve em corrida de 5km ou 10km. A não ser que eu ganha ou seja 

chamada. Aí eu ia. Eu prefiro pagar uma corrida pra correr 21km, do que pagar pra 10km. 

(risos) 

 

E o que mudou na sua vida depois que você começou a correr?  
Nossa. Muita coisa! (respirou fundo).  Eu passei a confiar mais em mim, a acreditar mais no 

meu potencial. Eu sempre fui muito insegura, muito indecisa para resolver minhas coisas. 

Então eu pensava: Já que eu consigo fazer isso, já que eu coloco como meta completar uma 
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prova x e eu consigo. Então na vida eu vou conseguir também! Então fui fundamental no meu 

processo de separação a corrida. Foi muito difícil, foram 3 anos. Foi exatamente quando eu 

comecei a correr e foi exatamente o que me salvou de eu não surtar. De eu não entrar em 

depressão. 

 

Você tem filhos?  
Tenho dois filhos. Foi um muito difícil... foi um processo bem complicado. 

 

Além de servir como base para passar essa fase. O que que mudou além disso, no corpo, 

na alimentação?  
Como eu sou profissional de educação física eu sempre tive esse cuidado com o corpo. Não 

pela estética, mas pela saúde. Eu vendo um produto que eu acredito nele. Então se eu sou 

professora e eu gosto de ver meu aluno bem cuidado... a alimentação, não é só a estética... a 

taxa do sangue estando boa... eu sempre pratiquei esporte desde que eu me entendo por gente, 

minha mãe sempre teve esse cuidado. E mudança assim, foi mais disposição. Eu fiquei menos 

agitada, porque eu era mais agitada. Eu fiquei um pouco mais calma apesar de correr. Mas me 

traz mais uma calma, uma paciência, uma confiança em mim. Mas mais isso mesmo. Na 

estética eu não ví muita diferença. Eu não corria para emagrecer. Eu digo que hoje eu corro 

pra comer. Eu gosto de comer! Comer chocolate, gosto de comer pizza... Meio que eu faço 

uma troca, já que eu como porcaria, então eu vou correr para dar o equilíbrio. Mas é 

basicamente... pra mim é terapia. 

 

Na assessoria, você sentiu diferença no seu desempenho que você falou... mudou o seu 

ciclo de amigos ou continuou a mesma coisa?  
Mudou um pouco, mas... eu tive um período que eu perdi um pouco o foco, foi logo depois da 

separação que eu me vi livre e queria aproveitar tudo o que eu podia. Então eu acabei 

deixando um pouco a corrida de lado e saindo à noite, bebia e comia besteira, não acordava de 

manhã, não queria correr. Corria, mas aos trancos e barrancos... E eu falei assim: Não é isso 

cara. Eu não sou isso. Eu não gosto disso! E eu estava sentindo falta de acordar de cedo, de 

estar com o pessoal... eu virei essa chave semana passada! Eu falei: Não, chega! Eu estava em 

um lugar que estava me sentindo mal, eu pensando... eu podia estar dormindo para amanhã 

acordar cedo e treinar, e eu to aqui... tá está bom, mas eu não quero mais isso. Aí... mandei 

msg para o grupo de corrida que eu tenho no whatapp dizendo: Gente, Vamos correr em 

Grumari semana que vem? Eles responderam: Vamos! 

Só que chegou na sexta mudou o tempo e eu falei: cara vou correr na chuva, cara que 

maluca... não! Eu vou! Mandei msg para eles: Gente, vocês vão correr e eles disseram: 

Vamos! E eu falei: ótimo!  

Se eu fosse sozinha, eu não iria. Então assim, eles me deram aquela força de voltar.  

 

Eu tive uma trombose ano passado depois da Maratona, então eu fiquei ... isso também 

ocasionou de eu ter perdido um pouco o foco porque eu fiquei com medo de correr longas 

distâncias. E eu gosto de correr longas distâncias. Pra correr 5km, correr 8km, correr 10km... 

eu corro aqui na esteira. Eu queria correr mais, sabe? Eu estava com aquele medo, aquele 

medo. Mas eu falei: Não! Eu preciso sair disso! Parar com isso! Aí no sábado agora, a gente 

brincando fez 21km. Fomos até Grumari, peguei serra, subi, desci, voltamos... Eu corri 20km 

bem, só não terminei os 21km correndo porque eu tinha treinado pesado na musculação no dia 

anterior e a minha perna não aguentou. Mas eu tinha fôlego, eu correria mais! Então assim, eu 

estava sentindo falta disso. Do pessoal correr junto... é diferente do pessoal sair pra noite e do 

pessoal que está correndo ali, tem que acordar cedo, entender o que eu gosto... 

 



 

 

139 

 

Quantos seguidores você tem na internet?  
Eu estava com 18 mil e pouquinho, mas logo assim que eu fechei meu perfil durante a 

separação que eu tive um monte de problema... Eu acabei fechando o meu perfil, acabei 

parando um pouco de falar e de motivar as pessoas... eu meio que me perdi. Eu to com 17.800 

seguidores... mas é uma quantidade boa, nunca comprei seguidor.  

Quando eu comecei a correr, eu tinha vontade de conversar com as pessoas... lá em casa as 

minhas conquistas e não tinham interesse nenhum. Eu sempre gostei de escrever, então eu 

fazia do Instagram como se fosse um diário. Então eu colocava a foto e escrevia... e escrevia 

tudo o que tinha acontecido. E aí um amigo meu falou assim: Pô tem um negócio de hastag. 

Você usa e chama as pessoas que têm o mesmo interesse que você! Ele até falou brincando: 

Cria um hastag ―corre nanda‖. Aí na época eu até coloquei meu Instagram como Corre Nanda 

e criei a hastag ―corre nanda‖ e comecei a jogar  

 

E o engraçado é que logo que eu comecei a frequentar esse ambiente de corrida, até o Mauro 

do ―Estilo Corrida‖ foi o primeiro falar assim: Sou o seu fã. E eu falei: Gente? Como assim? 

Fã? Eu não sou nada! Eu só tô correndo e sou uma pessoa comum que corro e que tô 

divulgando. 

 Daqui a pouco eu tinha mil, dois mil, quatro mil e eu falei assim: Caraca, o negócio está 

ficando sério. E isso também contribuiu mais ainda para a minha separação! Foi mais um 

fator... ele não gostava e aí eu estava me expondo muito, que não sei o quê... só que era uma 

exposição maravilhosa! As pessoas me mandavam mensagem: Você me tirou da depressão! 

Você está me motivando! Fizeram tatuagem igual a minha! A menina de BH me mandando 

foto: EU fiz uma tatuagem igual a sua em sua homenagem! Sabe? Ai eu falei assim: Gente, 

legal isso! 

Eu não tenho muito o hábito de divulgar produto, essas coisas. Quando eu tinha a Fila me 

dando as coisas, a Reserva, porque eu participei de alguns eventos deles... então eu tinha essa 

divulgação, mas eu não me sentia a vontade. AS vezes tem gente que fala: Ah, mas você não 

quer divulgar?  E eu dizia: Gente, mas eu não uso isso! Não adianta! (11:50) 

Suplementação? Não! Eu não uso isso! Eu como comida, só uso coisa natural. Não vou 

divulgar. 

Ah cinta de no sei o que? Não. Não uso! Não vou divulgar. Não acredito, não concordo, não 

vou fazer só pra ganhar um produto de uma coisa que eu não acredito. Então assim, eu acabo 

perdendo um pouco nisso, né? 

 

Você acabou de falar que as suas postagens influenciam as pessoas não é?  
Eu não vou vender um produto que eu não acredito. Então eu prefiro incentivar de uma 

maneira motivacional. De saber que uma pessoa saiu da depressão, que ela começou a correr, 

que ela mudou o estilo de vida, que ela mudou a alimentação dela, mas nesse sentido do que 

um produto ou um tênis... Ah qual o tênis que você usa? 

 

Como que faz essa motivação?  
Eu conto a minha história. Eu digo até que eu sou muito transparente e as pessoas sabem até 

quando eu não to bem e quando eu tô bem. As vezes me chamam in box e falam assim: Está 

tudo bem? O que está acontecendo? Você sumiu! Sua postagem mudou. Você está triste! 

Aconteceu alguma coisa? 

Então assim, na época da minha separação e na época que eu estava treinando para a minha 4ª 

Maratona. Eu estava na pior fase que eu podia estar, eu estava longe dos meus filhos, eu 

estava longe da minha casa, eu estava me sentindo sozinha, me sentindo péssima... A corrida, 

o treino, eu fazia sozinha. Eu não queria correr com ninguém. Era o meu momento! Eu não 

colocava música. Era o momento que eu tinha para me organizar, pra pensar, pra chorar. Se 
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eu quisesse desistir, eu desistia. E assim, eu sempre motivando, contando para as pessoas o 

que que estava acontecendo. 

 

Você chegou a deixar público que você estava separando?  
Depois! Quem me conhecia (mais próximo) sabia o que estava acontecendo. Mas depois eu 

falei (nas mídias sociais). Eu contei. No final, eu fiz um ao vivo, chorando horrores, falando 

tudo o que estava acontecendo, agradecendo. Porque o que me motivou a ir para a Maratona 

foram os seguidores que ficavam me apoiando e falando assim: ―Eu tô contando com você! 

Eu tô me espelhando em você para fazer X prova! Eu to acompanhando os seus treinos. Todo 

dia eu acordo e já abrindo o instagram pra ver o seu ―bom dia‖!‖ 

Eu me cobro isso! Às vezes eu não to bem, as vezes aconteceu alguma coisa, ai eu falo: Não 

vou nem dá bom dia, não vou postar nada. Aí às vezes eu não posto e vem alguém e fala 

assim: Está tudo bem? O que que houve? Você está doente? Você não postou nada?  

Então eu respondo: Não é que hoje eu estou quietinha. Mas daqui a pouco eu vou falar 

alguma coisa. Então assim, as pessoas me cobram.  

E quando eu fechei o Instagram. Eu passei a sentir falta disso, das pessoas. E agora eu voltei e 

as pessoas: ―Nossa eu estava com saudade de ver as suas coisas. Você me motiva!‖ E isso me 

faz bem porque acaba me motivando a continuar e a fazer sempre mais, entendeu? 

 

Você um lado negativo dessas influências? Tanto deles em você, quanto você neles?  
Eu acho que atrapalhou um pouquinho no meu trabalho por conta de inveja, por conta de eu 

incomodar um pouco por esse meu jeito de ser. Porque EU SOU O QUE EU POSTO! SE EU 

TÔ FELIZ, EU TÔ. Se eu tô triste, eu tô e as pessoas vão saber. Eu não visto uma máscara 

para poder fazer nada! É real! Eu digo que meu instagram é no mundo real. E aí isso acaba 

incomodando um pouco as pessoas. Eu sentia esse incômodo nos outros. ―Ah, que ela quer 

aparecer!‖ E não era nada disso! O instagram pra mim era como se fosse um diário e eu não 

sabia o quão grande seria depois, o quanto iria crescer, quantos seguidores. E eu falei assim: 

17 mil pessoas, é muita gente! Eu não tenho nem noção! Às vezes eu vou para as corridas e 

falam assim: Posso tirar uma foto com você? Eu sou sua fã? Eu falo assim: Gente, fã? Quem 

eu sou?  É uma coisa muito engraçado. 

 

O que motiva você a se manter na corrida e buscar cada vez mais?  
Eu viciei! Acho que é porque eu viciei! Eu não consigo parar de correr! Eu sinto falta!  

Eu tive uma bolha no dedo. Eu tentei correr ontem, eu não consegui. EU fiquei agoniada. Eu 

fiquei na academia, pensando assim: O que eu que vou fazer? O que que eu vou fazer?  

Eu vou fazer aula de bike? Ah, não, vai forçar! Olhei para a escada e falei: Vou fazer escada. 

Fiquei meia hora na escada. Não é só a corrida. Eu preciso me mexer! Eu preciso liberar 

endorfina. Eu acho que meio que vicia! Você sente falta. Você não consegue ficar parada! 

Então eu preciso. Eu sou muito agitada, hiperativa, eu sou ansiosa... Então a corrida pra mim, 

serve como terapia. Como melhorar e me acalmar um pouco. 

 

Dentro de tudo isso que você relatou, sobre as suas mudanças no seu dia a dia.... na sua 

alimentação... o que você entende hoje como QUALIDADE DE VIDA?  
É você está bem com você! 

É fazer uma coisa que você goste, independente se é corrida ou outra atividade! É você se 

sentir bem e isso te influenciar de uma maneira positiva na vida. Não é só estética! 

 

Vamos colocar em uma ordem de prioridades de motivações nessa sua mudança de 

hábito, nessa sua busca constante por corrida. O que seria: a necessidade de melhorar a 
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performance, a busca por um corpo mais atlético ou a preocupação com a saúde? O que 

seria a prioridade?  
Acho que a saúde! Eu falo que eu quero correr até os 100 anos. Então se eu vou estar com a 

bunda caída, peito caído, cara caída... não interessa, mas eu quero correr até os 100 anos. 

Então pra mim é a saúde! 

 

E como é ser mulher, ter os compromissos normais de trabalho, cuidar de casa, cuidar 

de filho e também correr? Como é que você administra isso?  
Meus filhos já estão maiores! Eu tenho um filho de 17 e uma filha de 14 anos. Então os meus 

treinos de final de semana, eu gosto de treinar de manhã... então de manhã cedo eles dormem, 

continuam dormindo, eu vou treino, volto e eles continuam dormindo. Então, eu consigo 

administrar isso. Ah eu treino 7h da manhã, 8h, 9h, 10h... eu já vou pra casa. 

E quando eu treino final de semana, nos finais de semana que eles estão comigo, eu já deixo 

meio que organizado de véspera o que eu vou fazer de almoço, já deixo pronto e eles se viram 

na cozinha se eu tiver que demorar mais.  

E dia de semana, eu consigo encaixar meus treinos nos horários que eu to livre na academia. 

Eu trabalho em um ambiente que me proporciona isso. Se eu tiver um tempo livre, eu corro 

para a esteira e já faço um treino. Aí eu consigo administrar bem esse tempo! 

 

Tem alguma corrida que você goste de fazer e que seja recorrente?   
A Maratona do Rio! 

 

Você treina só para a Maratona ou treina para outras corridas?  
É só pra ela! A única prova que eu me inscrevo é essa! 

Ano passado eu tive a oportunidade de fazer a X-Terra, eu fiz Mangaratiba e fiz arraial... e me 

apaixonei. A X-terra é uma corrida de trilha lá em Mangaratiba, dentro do Porto Belo Resort, 

eu fiz 21km lá. Foi assim, minha primeira prova da vida (nesse estilo) e fui... eu falei: vou me 

inscrever em 5km ou 10km? Vamos fazer logo 21km. 

E eu lembro que eu fiquei nervosa porque eu nunca tinha corrido em trilha! Nunca tinha feito 

um treino de trilha e me meti. E tive dor de barriga, fiquei nervosa, não dormi à noite, fiquei 

agoniada, cheguei lá e pensei... gente eu adorei. Eu corri, fiz bem! E depois acabei me 

inscrevendo em Arraial do Cabo e também fiz 21km. Maravilhosooo! Me apaixonei!!! 

Como eu não corro com essa cobrança de tempo, de podium, eu curto o visual! Se eu quiser 

parar para tirar uma foto porque eu achei linda aquela paisagem, eu vou tirar! Porque eu gosto 

de correr olhando, vendo, observando, escutando (a natureza)... Eu não corro com música. 

Então de arraial eu me apaixonei. 

 

Você sempre corre sem música?  
Essa última maratona que eu fiz, eu corri com música e foi fundamental! E foi a melhor 

maratona que eu fiz na vida! Porque o que que acontece: Tem horas que você correr 42km só 

pensando, você não tem nem mais o que pensar! Você já pensou, você repensou, você já 

pensou até na sua vida passada!!! Então eu resolvi correr com música e nos momentos que eu 

estava cansada, eu coloquei em ordem aleatória o meu playlist, e de repente entrava uma 

música que me fazia viajar e quando eu estava num momento assim ―vou caminhar um 

pouco‖, na hora eu (mudava). Tanto que eu passei por Copacabana sem sentir que eu tinha 

passado. Meio que eu entrei em transe em Copacabana e fiz Copacabana inteira bem. 

Tanto que tem uma foto (22:10) que o fotógrafo conseguiu pegar no exato momento que eu 

passei por Copacabana e fui entrando no túnel que eu olhei assim... Eu fiz a expressão e o 

fotógrafo conseguiu pegar a expressão que eu estava assim: ―Já tô aqui? Não acredito!‖ E eu 

bem! Já estava no 35ºkm faltava 5km ou 6km só pra chegar.] 
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Existe ou existiu alguma amizade que você conheceu no Instagram e hoje é seu amigo (a) 

pessoal, amigo (a) de vida?  
 É até engraçado; Tem o Tatá Maratonista! Eu seguia ele! Eu achava que ele era lá de São 

Paulo. Eu adorava as postagens dele. E na primeira corrida que eu te falei que foi a O2, antes 

da Meia Maratona... Quando ele estava correndo e eu vi que ele passou por mim eu falei: 

Tatá? E dali a gente fez uma amizade... E eu conheci uma outra menina Vanessa, por 

intermédio dele e nós ficamos muito amigos. Ela foi embora pra BH (Belo Horizonte) e até 

hoje somos amigos... Ele agora foi para a Austrália. Mas a gente mantem o contato, essa 

minha amiga foi pra BH e a gente mantem o contato. Ela vem esse final de semana pra cá 

agora... 

Tem a Marcele que era aqui da academia, ela via que eu corria e a gente se juntou... e a gente 

virou irmã de alma e agora é muito amiga minha. E a corrida só trouxe gente boa pra minha 

vida, só gente maravilhosa. É gente na mesma vibe, na mesma energia. É engraçado, né? 

Pessoa que superou uma doença,é uma pessoa que superou um problema e que corre. A 

maioria das pessoas que eu conheço que correm são por algum motivo que as levaram a 

correr, uma depressão, ou uma doença ou um câncer que curou e que começou a correr para 

pensar, né? E a maioria das pessoas que eu conheço é por isso. 

 

Com relação a consumo de produtos... você falou que só posta sobre produtos que você 

acredita. Você já foi a alguns eventos da NIKE...  
Eu quase piecer da Nike uma época. Eu ia ser chamada, mas na época eu também fui 

convidada para assumir a coordenação da academia. A Nike tinha uns treinos fechados, de 

segunda a domingo. Você tinha que se inscrever no aplicativo e você ia e tinham vários 

eventos... Teve até uma corrida da Nike que foram 21km de uma corrida só de mulher. E aí 

tinham os Piecers que ficavam organizando os treinos por ritmos. Então eu ia, na época, entrar 

com algumas pessoas, só que eu tinha que ficar indo a treinos 2ª, 4ª, 6ª e eu era casada ainda e 

ele implicava com isso e eu tive a oportunidade de pegar a coordenação da academia e eu 

acabei pegando e deixando a coordenação de lado. Então sim... a NIKE, mas a nike não tinha 

muita influência dos produtos... eu não tinha muita divulgação. Mais a FILA que me achou 

pelo Instagram e durante 3 anos eu representei eles.  

 

Você já usava tênis deles antes?  
Não! Eu ganhei tênis deles! Amei! E corri as 3 ultimas maratonas com o tênis que eles me 

deram, e foi maravilhoso! 

 

Você acredita que o fato de você usar isso, você também influencia as pessoas? 
É! Influenciei muito! Tanto que eu fiquei 3 anos seguidos como influencer deles na corrida da 

Meia Internacional do Rio. A gente ia pra Hotel. Tinha um mimo deles! A gente ia para as 

feiras, divulgando o produto, usando a roupa que eles davam. 

 

Chegou a ganhar dinheiro ou foi só produto?  
Não! Era só produto! 

E a Reserva que também me convidou na época pra gente fazer a divulgação de uma corrida 

que eles fizeram e eles davam um voucher pra gente trocar por mercadoria. Então foi durante 

6 meses, eu recebia ... quase 1 anos... porque foi durante 6 meses... e quando acabava a 

corrida, depois no ano seguinte a mesma coisa... Então assim... dinheiro, dinheiro, não! 

Ganhei algumas corridas, agora eu fui convidada pelas lojas americanas... ela disse, vem! 

O Bossa Nova Mall, que é a Claudinha, que é a dona da Bossa Nova Rio... ela me convidou 

pra participar e eu falei que ia com maior prazer e tal... então assim... foi bom que me trouxe 

de volta, num momento que eu estava precisando de ...cara... Então, ela me chamou... teve 
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esse convite da loja americana, e foram fundamentais para dar esse start pra eu voltar e pegar 

o meu foco de volta que era isso que eu estava perdendo. 
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ENTREVISTADA: ANA PAULA ALMEIDA 

IDADE 37 ANOS 

PROFISSÃO: ANALISTA DE PROJETOS E SISTEMAS 

 

Como é ser mãe, cuidar da filha, do marido e conciliar tudo isso?  
É difícil, né? A rotina que era mais certinha pra treinos, agora é tentando dar um jeito. Eu não 

consigo fazer todos os treinos que eu gostaria porque agora ela que diz se dá ou não dá. Assim 

como era na barriga. Quando eu corria com ela na barriga, ela que dizia se dava ou não dava. 

E assim eu vou fazendo, nem que seja só um pouquinho, pra não parar. 

 

Você correu com ela na barriga até quantos meses?  
Eu corri até a 37ª semana, ela nasceu na 38ª.  

 

Quantos km você corrida quando estava grávida  
Até 11km com ela. Lógico que em uma velocidade menor, mas eu já fiz até 11km. Mas é 

porque como eu já corria a Maratona e até mesmo outros percursos de até 50km, então 11km 

pra mim era meu pouco, na época.  É até onde eu sabia que se eu fosse, não iria sobrecarregar 

o meu corpo e se eu sentisse qualquer coisa, eu saberia que não era reação do meu corpo a 

corrida. 

Era engraçado porque quando eu parava, ela me chutava. Eu estava correndo e ela ficava 

tranquilinha. Eu parava de correr e ela chutava. E eu falava: É você quer que eu volte. 

 

Você tem muitos seguidores?  
Tenho poucos seguidores, mas os amigos, famílias e ligados a corrida. Não pensei em abrir 

meu perfil não.  Quando eu estava grávida, eu não pensava em parar de correr, por isso eu 

quis continuar correndo, pra não parar. Com ela eu corria 1 x na semana. Durante a semana 

era pilates e musculação. O professor montou a minha série voltada para a gestação. Então eu 

fazia a musculação na academia, o pilates e a corrida no final de semana. 

 

Você acha que as dicas que lia na internet lhe ajudaram? Ou que você mudou o seu 

comportamento por conta do que leu no Instagram?  
Tem a corredora Rosário que tem um blog ―Vai Correndo‖. Então ela já escrevia no perfil 

dela como era o dia a dia dela com a filha. Então quando eu estava grávida, eu lia e pensava: 

então vou continuar. Então motivou ler esses depoimentos, essas dicas de atletas mães de que 

não é preciso parar! Porque até então eu ficava pensando: Será que eu vou ter que parar de 

correr porque eu tô grávida? Será que depois eu vou conseguir voltar? Então foram 

motivações essas leituras. Tem a Joana lá do Sul que eu falei que conhecia que ela corre com 

a filha, então ver as postagens delas, isso me motivou. E eu falava: É possível. É só querer! 

 

O que que mudou na sua vida antes e depois da corrida?  
Determinação, foco. Aumentou mais a questão do foco, porque a corrida, como eu falei, é o 

momento voltado pra mim, concentração, de colocar a cabeça no lugar, rever meus planos e a 

corrida de longa distância ajuda muito nisso: a pensar. São muitas horas correndo. Você pensa 

em tudo, é um check up da vida. Foi me ajudando a ter foco e a traçar melhor os objetivos, 

tanto na área profissional e pessoal. 

 

Qual foi sua primeira motivação para buscar a corrida?  
Saúde! Eu me sentia sedentária. Eu estudava muito na época. Era estudar e trabalhar. Eu 

queria fazer alguma coisa que fugisse dessa rotina e que me desse mais disposição. A corrida 

me dava mais ânimo de fazer alguma coisa.  
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Alimentação mudou?  
O primeiro acompanhamento com a nutricionista foi uma reeducação alimentar. Eu comecei a 

corre e estava mais cheinha. Quando eu comecei a correr eu estava com 59kg, hoje eu estou 

com 58kg, mas de massa magra. Porque antes eu estava pesada. Agora estou com massa 

magra. E na nutricionista eu fiz uma reeducação alimentar, eu precisava comer antes de 

treinar. E aí já foi o primeiro passo pra ver a mudança na performance e na balança também. 

Fiz um check up, fui na nutricionista para aprender me alimentar melhor e o que tomar de 

suprimento. Quando eu mexia na alimentação, eu melhorava na corrida. Sentia-me mais 

disposta, menos cansada. Na minha primeira maratona eu tinha dificuldade para subir no meio 

fio, porque é um desgaste muito grande. Eu só bebi agua e Gatorade... então a nutricionista 

me ensinou que tem whey, que ajuda na recuperação. Eu queria me sentir disposta depois da 

corrida. E assim eu fui melhorando, na performance e na recuperação também. A alimentação 

me ajudou muito. 

 

E a estética, ela entra nesse mix de mudança também?  
Sim! Porque assim eu consegui chegar num corpo que eu disse: Ah, agora eu to me sentindo 

bem! Melhor para a corrida... a preocupação não era ter um corpo perfeito, mas sim de 

conseguir ter uma boa performance na corrida. Eu fui desenvolvendo essa questão de correr, 

até porque a corrida pra mim é um prazer. E não vejo como uma questão de competição. Eu 

quero melhorar a performance para continuar correndo. Então eu vejo que com a alimentação 

eu consigo continuar correndo bem e motivada. 

 

Quais seria a ordem de motivações dessa mudança alimentar: a necessidade de melhorar 

a performance, a busca por um corpo mais atlético ou a preocupação com a saúde?  
A preocupação com a saúde porque eu tenho na família histórico de diabete e hipertensão. A 

questão da saúde em buscar com o exercício me ajudar a controlar essa questão. Em segundo 

lugar vem a performance, porque conforme eu corria eu queria melhorar a performance. Aí 

depois veio a estética. Então primeiro vem a saúde, depois a performance para continuar 

desenvolvendo bem na corrida e depois a estética, que é quando eu me olho e vejo que eu 

estou gostando. 

 

E na prática, o que você mudou na alimentação? (11:14) 
Eu como massa com moderação. Eu comia muitooo, mas hoje eu como com moderação. EU 

gosto muito de massa. Mas se eu comi bem hoje, eu já dou uma equilibrada no outro dia. A 

corrida ajuda que desgasta. E eu dei uma diminuida. Na verdade mesmo, o que mudou foi a 

quantidade, porque eu não sabia a quantidade que eu comia. Comer coisas variadas em 

porções menores e foi nessa mesclagem que minha mudou. 

 

Para você o que é qualidade de vida?  

Eu acho que é procurar fazer o que você gosta, não por obrigação. Quando você faz com 

gosto, por exemplo, quando eu corro com minha filha e paro a corrida para mostrar pra ela o 

patinho na lagoa... é fazer com gosto e não por obrigação. Então, eu estou aqui pra: Ah, eu 

sou obrigada a fazer! Não! Um corpo perfeito? Não! Eu estou  aqui porque eu gosto, porque 

me faz bem, pra mim isso é qualidade de vida. 

 

Você acredita que é influenciada pelos perfis que você costuma seguir sobre corrida? 

Você segue alguém que fale sobre qualidade de vida ou coisas assim?  

Tem perfis de alimentação, de receitas fits que eu gosto de fazer em casa. Pra mim isso é legal 

me ajuda a escolher, em vez de suprimento comer um determinado bolinho com wheyprotein 
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ou algo assim… Eu procuro da uma olhada nessas dicas e nas receitas de alimentação. E está 

ajudando agora na educação da minha filha, porque tem nutricionista que eu sigo, eu até fui 

no workshop dela para crianças. Ela apresentado cenouras e coisas assim. Eu fui, participei 

com a minha filha e comecei a seguir ela. E eu fico acompanhando as postagens dela com a 

filha para eu melhorar na alimentação da minha. 

 

Com relação aos perfis que você segue… Você acredita que é influenciada pelas 

postagens?  

Um pouco. Não digo totalmente porque eu não olho com tanta frequência. Pra conciliar agora 

com a vida de mãe eu não olho com tanta frequência. Mas algumas coisas sim. Como eu falei, 

vendo as postagens de mães corredoras, que não pararam, que conseguem conciliar o 

trabalho, a vida de mãe, de esposa  com a corrida. Essas postagens me motivam a raciocinar. 

E eu digo: Se essas pessoas conseguem e é uma coisa que eu gosto. Então, eu acho que eu 

consigo também 

 

Tem alguma coisa na internet que você olhe dessas seguidoras e te cause tristeza? Por 

exemplo: Poxa eu queria tanto fazer isso e não consigo…. Porque as pessoas têm 

referências de atletas ideais, corpos ideais, alimentação ideal. Em algum momento isso 

pode ajudar a gente, mas teve algum momento em que você se sentiu desmotivada? Ao 

ver que você não consegue fazer o que vê na internet.  

Não. Claro que as vezes eu me cobro para melhorar a performance. Ah, eu queria correr num 

tempo melhor… tem corridas que eu vou disposta a brincar, a me divertir… Tem corridas que 

eu pego que é  um desafio pra mi, eu quero melhorar, quando eu estou mais focada. Então, as 

vezes, não é desânimo, mas… Poxa as pessoas conseguem fazer um tempo bom, o que eu 

tenho que fazer pra melhorar na performance? Você fica seguindo direitinho a dieta, o 

treino… Eu também acho que deveria treinar mais, as vezes eu me cobro um pouco. Mas aí eu 

esqueço e penso assim: Não, não… é por prazer! (justificando-se para diminuir a cobrança 

que faz por conta do que vê na internet) 

 

Quantas vezes você corre na semana?  

Agora eu consegui voltar a rotina de 3 vezes. Até então eu estava fazendo 1 vez na semana e 1 

vez no final de semana.  

 

E não fica com dor quando faz só 1 vez na semana?  

Um pouquinho. Porque eu não estava conciliando a musculação, mas agora eu estou 

conseguindo conciliar a musculação, a corrida e as tarefas de mãe. Aí agora eu consegui 

encaixar de novo os treinos. 

 

Você já correu o Circuito Rio Antigo?  

Já corri o Circuito Rio Antigo, a corrida das Estações, a corrida das academias.  

Hoje apareceu uma lembrança (facebook) uma corrida que foi importante pra mim, a Corrida 

do Borel de 5km, porque foi a primeira corrida em subida que eu fiz. E me deu essa sensação 

gostosa de subir e depois descer correndo. Daí eu motivei para fazer trilhas. Eu já fiz 42km 

em asfalto e depois 50km em trilhas. 

 

Qual a recompensa? Você corre pra quê no final de tudo isso? Por exemplo: Antes eu 

corria 5km porque eu queria isso, agora eu corro 40, 50 porque eu quero aquilo... é só 

mesmo desafio pessoal ou você tenta correr para medalhar, entrar no podium? 

A corrida de longa distância foi me despertando quando eu terminava de correr 5km, 10km e 

ficava aquela sensação de correr mais um pouco, parecia que ficava faltando alguma coisa. 
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Ah, acabou? Ah... eu queria e o corpo pedia mais! Então foi aí que eu fui percebendo e 

conversando com o Márcio ( da assessoria MP RUN) eu falava: Eu me sinto realizada com o 

longo, de me deixar correndo... Eu me sinto mais feliz de correr longa distância do que fazer 

um tempo curto e distância menor. Eu me sinto mais realizada de falar: Caraca, eu consegui 

correr 42km! A distância me motiva mais a correr! 

 

Você falou que correu o circuito Rio antigo. Quais foram os anos, ou foi só uma vez, 

quantas vezes você participou?  

Rio Antigo, eu acho que foram duas vezes que eu participei. 

 

Por que você escolheu correr o Rio Antigo?  

Porque que eu escolhi? Ah, foi com a equipe, eu gostava, no início eu fazia muitas provas 

com a equipe, corrida das academias, circuito Rio Antigo, corrida das estações, é quais foram 

as outras, a gente já fez também, e viajando, lá fora a gente já fez, fiz a acolhida garota, a 

corrida de Paraty com a equipe, Pampulha com a equipe, então eu acho, que assim, era estar 

com a equipe, então tinha coisas que eu queria ta com a equipe, e também eu corria, fazia 

bastante treino, assim, ah, eu vou fazer isso daqui que vai servir de treino para melhorar meu 

tempo pra eu alcançar um alvo. 

 

E como é que é essa questão do vínculo com as pessoas aqui? Você mudou o ciclo de 

amigos depois da corrida?  

É como são quase sete anos, então tem muita gente saindo e entrando, né? Então, eu fiz 

muitos amigos ao longo desse tempo.  

 

Hoje você consegue ter uma vida social com os amigos que não correm ou fica mais com 

os amigos que correm? 

 Consigo. Com os amigos que não correm até consigo um pouco. Mudou a rotina, mas eu 

procurei manter esse contato, esses vínculos. Mudou, tipo assim: Ah vai ter treino, no início 

era complicado, porque ai falavam vamos marcar algo sexta-feira, ai eu pensava, mas tem 

treino no sábado, não tem como eu comer algo pesado, mas aí eu ia e ficava, comia algo mais 

leve, e nisso eles foram se acostumando. E assim eu conseguia não perder esses vínculos e 

quando não dava porque eu tinha um treino marcava outro dia, ou uma corrida no domingo, 

então vamos nos ver no sábado, e tentava encaixar, pra não ficar só com amigos da corrida. 

 

Você chegou a fazer amigos na internet, no Instagram, por conta da corrida? E pessoas 

com quem hoje eu dia conversa, troca figurinha alguma coisa assim?  

Ah sim, sim é eu fiz muitas amizades. (No instagram também?) No Iinstagram, aconteceu na 

verdade de conhecer na corrida e depois adicionar no Instagram e um e ir acompanhando o 

outro, e ai nos encontramos na corrida. 

 

E os seus hábitos de consumo? Compras. Produtos para corrida...  O que você passou a 

consumir nesse período?  

A roupa, eu até brincava ao longo desse tempo que meu guarda roupa estava ficando mais 

esportivo, eu falava: eu por trabalhar com informática tem outro visual, tem menos roupa de 

informática mais de corrida, e eu dava mais prioridade para treino, eu fui percebendo, ah eu to 

gostando mais de estar nesse ambiente esportivo do que na área de informática, minha área 

profissional. Então mudou, passei a procurar roupas que me deixavam mais confortável, 

roupas próprias para fazer trilha, correr em ambiente frio, roupa para esse ambiente, eu já 

corri com temperatura de 11 graus, então tinha que ter uma roupa própria para isso, segunda 
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pele, capa de chuva, corta vento, mochila de hidratação, nesse tempo eu fui descobrindo que 

eu tinha que melhorar. 

 

E assim quando você vê na internet as dicas de roupa você, nas pessoas que você segue te 

influencia? Por exemplo, fulana postou a marca x de tênis mas eu ia comprar e , ah 

então eu vou comprar a marca x, isso acontece com você?  

Até que eu sou bem fiel ao tênis, eu não consigo, pq eu já tenho o que eu gosto de usar, até 

por experiência, eu olho, me informo, até pq tem amigos que pedem indicação. (Qual você 

usa atualmente?). Mizzuno, (Sempre usou esse?), não já usei asics, já usei ―salton‖, até 

adidas. Tqem corridas que eu faço de adidas, mas eu me sinto mais segura com Mizzuno, as 

pessoas falam que ele é mais duro, mas eu me sinto mais estável ao pisar, me sinto mais 

segura, mas isso eu fui percebendo com os treinos, quando eu treino, um treino mais 

tranquilinhos eu até uso outro mas quando é aquele treino que eu quero fazer uma boa 

performance aí eu uso esse. 

 

 

 

 

 


