
 
 
 

MINHA EXPERIÊNCIA NOS 21 KM DE CORRIDA NÃO-OFICIAIS 

 
Dia 05/06/2021, iniciei a corrida às seis da manhã e em 1h53min18seg 

completei 21 km de corrida contínua, sem pausa, com um ritmo médio de corrida de 
5:24. Vou contar um pouco sobre essa “agradável” experiência ao longo das próximas 
páginas. “Agradável” porque precisa de muita dedicação e superação.  
 

PONTOS IMPORTANTES A SEREM DESTACADOS 
 

Como descrevi no início sou formado em Educação Física e Fisioterapia e a 
corrida já fazia parte da minha rotina de treino fazia alguns anos, mas nem sempre eu 
corria com um planejamento mais criterioso e rigoroso. Foram seis meses de 
treinamento regular, com excelente assiduidade e com boa intensidade. Por seis 
meses, eu treinei quase todas as semanas, seis vezes por semana, sendo três desses 
treinos direcionados para o treinamento da força e três direcionados para o 
desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória através da corrida.  De segunda 
até sábado eram dias de treinamento e o domingo, era o meu dia de descanso. As 
sessões de corrida e de musculação eram realizadas em dias alternados, para permitir 
uma recuperação mais adequada e completa entre as sessões de treino e as 
orientações.   
 

O volume e a intensidade foram progredindo de forma coerente e lógica ao 
longo dos meses de treino, com objetivo de aumentar a performance e reduzir a 
chance de lesões através desses aumentos progressivos. A cada mês eu aumentava em 
torno de 10% as cargas de treinamento, ou seja, a cada mês aumentava a 
quilometragem rodada semanalmente e mensalmente. O volume era distribuído entre 



as quatro semanas de treinamento, com cargas crescentes durante as três primeiras 
semanas e ocorria uma queda da carga na última semana de treinamento permitindo a 
recuperação das cargas anteriores. 
   

Usei métodos de treinamento variados, buscando uma adaptação fisiológica 
mais completa e também para conseguir treinar em diferentes zonas de treinamento 
gerando adaptações mais amplas. Método contínuo, método intervalado, método 
intervalado intensivo, método intervalado extensivo faziam parte do meu cotidiano e 
com isso, treinava com diferentes zonas de intensidade durante o planejamento.  

 
A CORRIDA ALÉM DA PARTE FÍSICA 

 
Sem dúvidas nenhuma, a corrida é muito mais do que uma atividade de caráter 

somente físico. É conhecida a capacidade de foco interno e externo que grandes 
corredores apresentam. A corrida é uma atividade física e MENTAL. É uma superação 
física e uma superação mental. Vontade de parar, vontade de desistir e 
questionamentos que surgem durante muitos dias de treinamento ocorrem o tempo 
todo. Tem gente que gosta de correr em grupo e tem gente que gosta de correr 
sozinha. Eu faço parte da segunda opção. Gosto de correr sozinho e, por isso, as brigas 
internas e questionamentos são muito mais intensos e a mente é muito mais cobrada. 
Não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te motivando, não tem ninguém te 
puxando. É você contra você. Uma conversa interna, em silêncio, que pode durar por 
minutos ou até mesmo horas, uma conversa longa e duradoura. Questionamentos, 
dúvidas, análises e afirmações que ocorrem com freqüência: Desisto? Continuo? Como 
estou me sentindo? Para que estou fazendo isso? Estou me sentindo muito leve! Hoje 
estou mais pesado! Vai dar para completar bem esse treino! Nesse ritmo vou quebrar! 
E assim por diante... Você aprende a interpretar os sinais do seu corpo. As pessoas que 
correm desenvolvem essa capacidade. Capacidade essa, transferível para outras áreas 
da vida.  
 

DOS 5 KM AOS 10 KM: NÃO ERAM PARA SER 21 KM 
 

O meu planejamento tinha como objetivo completar os 10 km, essa é a grande 
verdade. Montei um planejamento de seis meses para completar o percurso de 10 km. 
Iniciei o planejamento com 5 km. Ao longo dos meses, as cargas de treinamento foram 
aumentadas sempre de forma lógica e planejada. Cada mês de treino se tornava mais 
volumoso, mais exaustivo, chegando a percorrer 28 km por semana, sendo distribuídos 
em três treinos de corrida semanais. Não que esse seja um volume de treino absurdo, 
mas para mim era uma carga considerável no momento. Até porque, eu tinha várias 
outras obrigações também durante o dia e muitas vezes tinha que correr por volta das 
cinco da manhã. A cada mês eu ia atingindo as metas propostas. Iniciei com 5 km, 
progredi para 6 km, depois para 7 km, um pouco mais para 8 km, mais um pouco para 
9 km, até chegar a completar os 10 km, que foram percorridos em 47min02seg, com 
um ritmo de 4:42. Importante ressaltar: sem lesões durante seis meses de treino. Todo 
bom treinador é focado nisso, aumentar a performance sem gerar lesão no praticante. 

 
 



 
MEUS MELHORES TEMPOS EM DIFERENTES DISTÂNCIAS 

 
Como realizava treinamentos com diferentes características metodológicas, 

registrei os tempos para cada distância que realizava. Como descrevi anteriormente, 
realizava protocolos intervalados e contínuos. Tinha dias de treinos que eram 
compostos por tiros de 300 metros, 400 metros ou 500 metros. Tinham dias que 
tinham estímulos de 1.000 metros. Dias de treino em que era realizado um maior 
volume de treino de forma contínua, e assim adiante. É importante observar os dois 
extremos da imagem abaixo. Quanto menor é a distância, maior é a intensidade 
empregada e quanto maior é a distância, menor a intensidade. Essa diferença já nos 
orienta em relação as estratégias que devem ser utilizadas em cada distância. É difícil 
manter o ritmo intenso em provas ou distâncias maiores.  

 

DISTÂNCIA TEMPO 

500 m 1min50seg 

1.000 m 3min51seg 

3 km 13min20seg (4:27) 

4 km 17min53seg (4:28) 

5 km 22min33seg (4:31) 

6 km 27min53seg (4:39) 

7 km 32min34seg (4:39) 

8 km 37min23seg (4:40) 

9 km 42min05seg (4:40) 

10 km 47min02seg (4:42) 

17 km 1h34min54seg (5:35) 

21 km 1h53min18seg (5:24) 

 
 

POR QUE ACABEI CORRENDO OS 21 KM? 
 

Quando completei o planejamento dos 10 km estava muito bem fisicamente. 
Estava completando todas as distâncias até 10 km com ritmo razoavelmente forte 
(4:40) e como não tive nenhuma lesão nos meses anteriores, eu sentia que se eu 
corresse em um ritmo mais lento, seria possível percorrer uma distância maior do que 
os 10 km. Sabia que estava pronto fisicamente e mentalmente para suportar distâncias 
maiores.  
 

A PRIMEIRA TENTATIVA DOS 21 KM: FALHEI! 
 

Era um sábado, dia 29/05/2021. Acordei cedo, fiz o café e parti para a corrida. 
Tinha em mente completar os 21 km. Eu sempre corro sozinho e por um trajeto similar 
aqui na minha região, passando por diferentes bairros. Corro sempre bem cedo, por 
causa do horário do trabalho e também por causa do trânsito. Geralmente passo por 
vias que existe uma boa movimentação de carros.  Nessa primeira tentativa, percorri 
17 km em 1h34min54seg, com ritmo de 5:35. Corri razoavelmente bem até os 



primeiros 11 km e me esforcei muito depois para completar os 17 km. É muito chão 
percorrido, mas não atingi a meta.  
 

DISTÂNCIA TEMPO 

17 km 1h34min54seg (5:34) 

 

 
ANALISANDO OS POSSÍVEIS ERROS 

 
Na noite anterior da tentativa, não fiz uma boa nutrição. Momentos antes da 

corrida, também não fiz uma boa nutrição. Outro ponto para ressaltar: também pequei 
na hidratação e na reposição durante o percurso. Possivelmente, foram pontos 
importantes dessa falha. Para ser sincero, apesar de me alimentar razoavelmente bem, 
em relação a qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos, não faço cálculo de 
calorias, não faço uso de suplemento e não sou muito rígido em relação a essa parte. E 
também coloco a parte mental: talvez não estivesse tão focado em completar!  
 

CORRIGINDO OS ERROS 
 

Melhorei a nutrição na noite anterior, melhorei a nutrição antes da corrida, 
mas ainda pequei na hidratação, mais especificamente durante a corrida. Corro muito 
cedo e não consigo ficar carregando comigo nenhuma garrafa, além disso, confesso 
que não tenho a camelbak (mochila de hidratação). Mas dessa vez deu certo! 

 
A EXPERIÊNCIA DOS 21 KM COMPLETOS 

 
 A mente dos 21 km: entender que é uma prova ou uma distância diferente. Não 
se compara em nada com as provas de 5 km, por exemplo. A distância de 5 km uma 
pessoa que não é atleta, mas que corre regularmente, vai percorrer em uma média de 
25 ou 30 minutos. A distância de 21 km você pode levar mais de duas horas para 
completar. Abdicar um pouco da intensidade é importante, entendendo que é uma 
distância bem longa, é muito chão para percorrer. Entender que, existem momentos 
em que a bateria vai arriar e que a mente vai querer fazer você parar de qualquer jeito. 
São aqueles questionamentos que aparecem durante um treinamento. Reflexões 
como: para que estou fazendo isso? Para que tudo isso? Você tem que vencer esses 
questionamentos. Vai acontecer várias vezes durante um percurso mais longo. 
Comigo, esse questionamento foi bem forte quando cheguei em 10 km, mas consegui 
reverter.  
 
 Não fique preso no relógio ou no GPS. Fique atento ao seu ritmo de corrida. 
Entenda que pode levar mais de duas horas para você completar, então ficar 
constantemente olhando o tempo, a hora ou a distância pode ser contra-produtivo. 
Acerte o ritmo. Com o ritmo certo você estará confortável para aproveitar o percurso. 
Antes de realizar a corrida, analise o mapa. Sabendo qual será o trajeto facilita nas 
tomadas de decisão, como reposição, hidratação e também uma melhor atitude 
mental. Se a corrida não for um trajeto oficial, busque correr em locais que 
“devolvam” a sua moral. Quebre o percurso em blocos. Cada bloco é um novo início.  
 



 São distâncias que não são realizadas com intensidade alta. É importante 
manter o corpo dentro da zona de equilíbrio. Se você tentar impor uma intensidade 
alta, provavelmente você vai “quebrar” durante o percurso. Conhecer o seu ritmo de 
corrida é fundamental para alinhar a estratégia da corrida. Eu estava correndo 10 km 
com ritmo de 4:40. Para completar 21 km a estratégia teve que ser outra, sendo que é 
o dobro da distância de 10 km. Como descrevi no início completei 21 km em 
1h53min18seg, com ritmo de 5:24, exatamente uma semana depois de falhar nos 17 
km.  
 

DISTÂNCIA TEMPO 

21 km 1h53min18seg (5:24) 

 
 Resumindo, uma boa preparação física e uma boa preparação mental são 
fundamentais. Físico forte, com mente fraca ou mente forte com físico fraco, não vai 
dar certo. Faça as progressões de forma coerente, com calma e permitindo as 
adaptações dos seus sistemas ao longo do tempo. Paciência e consistência! Sucesso! 
 
 
 

 


