
Por que correr? 

Nos últimos dias, a da conclusão da última edição da mundialmente famosa Maratona de Boston, 

um dos meus alunos que participaram no teste escreveu "super animado por ter alcançado este 

objetivo ... Vento fr í ou todo o caminho ... redes têm Eu tinha que se concentrar em manter 

cali e nte depois km 25, como todas as camadas de roupa, luvas, etc. eles estavam encharcados, 

para que pudessem cruzar o objetivo independentemente do tempo " 

Coincidentemente , esta manhã, um jovem corredor correu pelo meu local de trabalho como 

treinador no parque e o seu rosto estava aflito , enquanto ela fazia um grande esforço para não 

parar a sua carreira, ambas as pernas estavam cobertas o tempo todo. a tíbia por uma fita adesiva 

preta, então eu assumi que ele estava sofrendo de periostite em ambas asextremidades .   Nesse 

mesmo dia, outro dos meus alunos referiu-se às suas pernas doem de acordo com as demandas 

do treinamento de aptidão atlética no último sábado , mas ele também foi correndo no 

domingo. Semanas antes de um dos meus alunos mais avançados me dizer que ele sentiu um 

desconforto no joelho e que seu médico lhe prescreveu para iniciar um ciclo de terapias para 

melhorá-lo "enquanto eu vou continuar correndo, com a minha mente vou melhorar" 

Confrontados com tais uma demonstração de resiliência na parte de corretores, não só os meus 

arredores, mas de todo o mundo me perguntam o dia-a-dia faz milhares, centenas demilhares 

de pessoas no planeta, independentemente da sua origem, cor, credo ou condição 

social dedicar parte n sua hora de correr ? quando eles podem optar por algo simples 

como um algumas horas mais sono e não têm de suportar estoicamente todas as vicissitudes 

relacionadas com a raça e seus detalhes. 

Talvez a razão mais óbvia pela qual as pessoas participam em corridas, seja em competições 

ou n ou é devido a um desejo intrínseco de ter boa saúde e os benefícios decorrentes da 

execução Mas é esse o motivo? 

Que motivação eles têm para fazer isso ? Postou recentemente na minha conta 

@ citla l iMotion minha opinião sobre o que eu acho que é a principal razão que motiva os dois 

grupos de pilotos s, ambas as elites e os seus homólogos corredores recreacionais para participar 

em competições longas distâncias, especialmente a maratona , porém considero que além das 

duasrazões expostas em minha publicação, deveria ser aprofundar um pouco mais no assunto e 

assim contribuir para dar resposta ao questionamento que titula esta publicação.    

Como e menção na referida conta, e depois de algumas décadas, interagindo 

como um corredor e treinador com corredores em ambos os segmentos do mundo: aquelas elites 

considerados, que são uma minoria quando comparado com o volume de corredores participando 

nos diversos competições de longa duração realizadas semana após semana em cada 

continente , aqueles que mesmo quando nos carraras onde competem   existe a possibilidade de 

obter medalhas de dinheiro e reconhecimento por seus desempenhos, no entanto elestêm no ego 

pessoal uma razão extra para correr . Os corredores de lazer, aqueles que literalmente preenchem 

as avenidas e ruas onde são realizados os testes de pedestres , que mesmo sem participar de 

corridas lotam os parques e aproveitam seu tempo limitado para dedicar-se 

a corridas cujo objetivo principal é o desafio, o desejo de cumprir as suas s objetivos pessoais, que 

poderiam ser influenciados por fatores como: eu corro porque me sinto bem, corro para enfrentar 

um desafio, para obter aceitação social, para melhorar a saúde, melhorar o estado e a aparência 

física, e se medalhas e outros prêmios forem alcançados será um valor acrescentado. 



Mas como e por que correr uma maratona? 

Coaching tem havido numerosas ocasiões em que se aproximou de pessoas que simplesmente 

começar a correr e eu pedi a minha participação como um treinador para a parte m ar em 

uma maratona com nenhuma experiência anterior, sem ter participado em mais corridas curto, 

como 10 km ou pelo menos uma meia maratona It 's tão simples! 

Correr uma maratona não é tão trivial como ele soa, ele ou corretor, que embarca em participar 

de uma corrida de 42 km, tem uma motivação para fazê-lo, e uma vez que você se envolveu sabe 

q u e de manter essa motivação deve dedicar grande parte do seu tempo, meses de treinamento, 

adiar reuniões , promover mudanças no seu trabalho e / ou rotina escolar, fazer mudanças nos 

seus hábitos alimentares e nas relações familiares e vida social para atingir seus objetivos . 

Essas motivações terão diferentes categorias de acordo com o indivíduo , e pode ser que no 

mesmo indivíduo exista uma ou várias 

motivações: conquistas psicológicas , pessoais,motivações sociais e motivações físicas com grande 

orientação para a melhoria da saúde e controle do peso corporal. Particularmente, minhas 

principais motivações eram sociais e a realização de conquistas pessoais, no entanto, 

cada indivíduo dará mais ou menos importância à execução, dependendo de qual é a motivação 

que o leva a fazê-lo , e esse nível de importância é relacionado a sua personalidade para que haja 

pessoas que com grande motivação começam no mundo das corridas e com o passar do tempo 

elas são facilmente desmotivadas e param de fazê-lo, e há pessoas que, uma vez mordidas pelo 

verme de corrida, Eles mantêm anos após anos e fazem um estilo de vida, seja competindo ou 

simplesmente se sentindo bem. 

Culminou meu reflexo tomar algumas das palavras da l estudante me referi no o início, l epois de 

terminar sua carreira em Boston com f ry, fadiga, fome e possivelmente muito dor física,ela 

disse "ir para mais" 

  

  

  

 


