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CORRIDA DE RUA: ESPORTE E LAZER NOS PARQUES DE PORTO ALEGRE. Carolina de 
Campos Deros, Gabriele Rodrigues Oliveira, Marco Paulo Stigger (orient.) (Departamento de Educação 
Física, Escola de Educação Física, UFRGS). 

Este trabalho é parte do Projeto Esporte na Cidade, o qual aborda algumas práticas de lazer que acontecem no Parque 
Farroupilha, um tradicional espaço de lazer de Porto Alegre. Dentre as várias práticas corporais ligadas ao lazer, 
identificadas neste espaço, a corrida de rua foi escolhida como objeto deste estudo, por ela apresentar uma relevante 
quantidade e diversidade de praticantes. Considerando que, nessa prática, que parece ser apenas uma atividade física, 
pode haver um universo de significações que merece ser investigado, o trabalho visa a compreender os significados 
que a corrida de rua tem para os diferentes protagonistas, desvelar as formas de sociabilidade que ocorrem no seu 
entorno e entender de que maneira se dá, através dela, a apropriação do espaço urbano. Na busca destes objetivos, 
forma utilizados, como instrumentos de pesquisa, a observação participante e entrevistas semi-estruturadas, cujos 
dados obtidos foram articuladas às leituras pertinentes aos temas lazer, esporte e cultura. As observações feitas 
durante o estudo, ampliadas posteriormente ao Parque Moinhos de Vento, outro importante espaço de lazer da 
cidade, demonstraram diferentes maneiras de viver esta atividade. Foi constatado que a corrida, como estilo de vida, 
se reflete em elementos como o senso de compromisso com a atividade, assim como na formação de vínculos entre 
os praticantes, os quais são reforçados por regras de convivência que fazem os integrantes nutrirem um sentimento de 
pertencimento aos grupos. Neste contexto, foram encontradas desde pessoas que parecem realizar a sua atividade 
anonimamente e utilizam os espaços dos parques apenas como trajetos, até aquelas que vivenciam a corrida em 
grupos, utilizando e apropriando-se dos mesmos lugares como se fossem os seus pedaços. (DEPEN, SESu, MEC – 
Bolsa PET / PIBIC-CNPq-UFRGS) 

098 


