Perfil – O ATLETA
Data e Local de Nascimento: 18/01/1991, Campo Grande - MS
Altura e peso: 1,75 m e 70 kg
Clube: Sport Club Corinthians Paulista
Provas: 200m borboleta, 200m costas, 200m e 400m livre, revezamentos 4 x 100m
medley e 4 x 200m livre

Característica: Meditar e ser amigo
Crença: Em Deus e ter sempre atitude, determinação e paciência.
Pontos fortes: Atitude mental positiva e gostar de aceitar desafios.
Grandes momentos na carreira: Eliminatória no mundial de Xangai 2011 na prova de
200 borboleta, ao fazer minha melhor marca e seu primeiro índice olímpico
Uma música: Numb - Link Park
Um filme: 300 - Trezentos
Um livro: O Ladrão de Raios
Um ídolo na natação: Michael Phelps
Time de futebol: Seleção Brasileira
Outros esportes: Tênis, Surf e Stand Paddle
Uma comida: Pizza
Sobremesa favorita: Pizza doce de nutela com morango
Lugar para descansar: Minha casa
Lazer: Praia
Objetivo: Treinar forte e busca de melhor resultado em competição
Um sonho: Ouro Olímpico na Rio 2016

Resultados em Destaque

2º - Pan Pacífico
- 200m borboleta 2014 – Austrália / AUS
1º - Troféu Marenostrum
- 200m borboleta 2014 - Mônaco
1º - Troféu Maria Lenk
- 200m borboleta 2015, 14, 13, 12, 11/ BRA
1º - Troféu Maria Lenk
- 200m costas 2015, 14, 13, 12, 10/ BRA
8º - Mundial Esportes Aquáticos 2013
- Finalista 200m borboleta – Barcelona/ESP
12º - Mundial Esportes Aquáticos 2013 – Semi-finalista 200m costas -Barcelona/ESP
12º - Jogos Olímpicos 2012, Semi-finalista- 200m costas
– Londres / ING
21º - Jogos Olímpicos 2012
– 200m borboleta – Londres/ ING
2º - Aberto da França 2012
– 200m borboleta – Paris / FRA
2º - Campeonato Sul-americano 2012
- 200m borboleta - Belém / BRA
1º - Jogos Pan-Americanos 2011
– 200m borboleta – Guadalajara /MÉX
5º - Jogos Pan-Americanos 2011
– 200m costas
– Guadalajara /MÉX
13º - Mundial Esportes Aquáticos 2011
– 200m borboleta – Xangai /CHN
15º - Mundial Esportes Aquáticos 2011
– 200m costas
– Xangai /CHN
15º - Mundial em Piscina Curta 2010
– 200m borboleta – Dubai / EAU
28º - Mundial em Piscina Curta 2010
– 100m costas
– Dubai / EAU
1º - Campeonato Sul-americano 2010
- 200m borboleta - Medelin / COL
1º - Copa do Mundo de Natação 2010
– 200m borboleta – Rio de Janeiro / BRA
3º - Copa do Mundo de Natação 2010
– 200m borboleta – Estocolmo / SUE
9º - Campeonato Pan-Pacífico 2010
– 200m borboleta – Irvine / EUA
11º - Campeonato Pan-Pacífico 2010
– 200m costas
– Irvine / EUA
1º - Copa Latina 2010
- 200m borboleta – San Marino / ITA
1º - Copa Latina 2010
- 200m costas
– San Marino / ITA
1º - Camp.Sul-americano Junior 2009 - 1500m, 200m borbo e 200m costas –/ ARG
1º - Campenato Multinations
- 200m borboleta/200m costas - Athenas / GRE

Conheça um pouco mais do Leonardo
Síntese da Carreira
Ao longo de 13 anos de carreira, apesar das muitas mudanças de cidades, clubes e de
treinadores na vida do jovem nadador, elas foram importantes e benéficas, pois
sempre contou com a família para dar o apoio necessário e isso contribuiu muito no
amadurecimento do jovem nadador.
Leonardo já nasceu com DNA de nadador e intimidade com a piscina. A mãe, exnadadora em nível regional, sempre praticou o esporte, inclusive até o sétimo mês de
gestação.
Aos 9 meses, pela primeira vez entrou sozinho numa piscina e, desde então, saiu
mergulhando. Logo os pais perceberam sua habilidade inata com a água.

Em 2001 a estreia em competições foi aos 10 anos. Em 2001, a escolinha de
natação do Clube da Aeronáutica em
Belém
(PA),
promoveu
uma
competição aberta também aos sócios.
Apesar de não ser aluno, Leonardo se
inscreveu como avulso e ganhou a
prova com meia piscina de vantagem
em relação aos alunos da escolinha,
foi incrível. Ninguém entendeu como
ele que não treinava ganhou dos
outros meninos que nadavam todos os
dias na escolinha.

Em 2002/2003 aos 11 anos e de maneira espontânea Leonardo (Leo) pediu ao
pai que o matriculasse em uma
escolinha de natação, onde no Clube do
Remo deu suas primeiras braçadas.
Depois de um mês e meio a sua
treinadora, a ex-nadadora olímpica
Mônica Rezende disse aos pais do Leo
que ele não tinha mais espaço na turma
dos gorrinhos e estava pronto para
treinar com a equipe principal dos
Petizes.
Dai por diante a evolução foi rápida e como Petiz 2, no final de 2002 se sagrou
campeão estadual. Além de ter sido campeão estadual, no regional do Norte/Nordeste
também foi vice-campeão no forte Troféu Kako Kaminha, na prova dos 100 m
borboleta. Este feito lhe valeu o título de melhor atleta da Categoria Petiz II da
Federação Paraense de Natação, naquele ano.

Em 2004/2005

foi morar em Brasília e passou a nadar pela AABB e sendo
treinado

pelo

Prof.

Hugo

Lobo

Filho

e

acompanhado pelo Médico Dr. Blanco Herrera.
Com o excelente trabalho técnico desenvolvido
por esses profissionais, além da biomecânica e
com ciência aplicada, Leo desenvolveu muito
suas qualidades competitivas orientadas ao
trabalho de fisiologia da natação de fundo e
meio fundo, quando infantil e juvenil.

Em 2006

integrou pela primeira vez a

Seleção Brasileira Juvenil de natação, na
disputa do Dual Meeting Brasil-Argentina em

Buenos Aires.
Na competição, Leo foi o destaque
masculino, considerando que ganhou
todas as seis provas que disputou.
Também nesse mesmo ano participou
do seu primeiro Multinations, na
Suíça, e venceu os 200m borboleta
com recorde da competição.

Em 2007/2008

continuou

a

constância de resultados conquistando
muitas vitórias em sua categoria e
novamente no Multinations, na Grécia,
se projeta definitivamente na prova
dos 200m borboleta e sagrou campeão
com recorde na prova.
Na busca por um ambiente mais
competitivo,
seguiu
para
Belo
Horizonte para integrar a equipe do
Minas Tênis Clube. Foi uma boa opção,
pois continuou ascendendo na carreira, se destacando cada vez mais, até então como
uma das promessas da natação brasileira, tendo se mantido como um dos melhores
nadadores da categoria júnior.

Em 2009

definitivamente se estabeleceu como um dos grandes atletas da nova
geração e titular nas provas de meio
fundo, principalmente nas provas de
200m borboleta e 200m costas das
seleções de categoria juvenil e júnior.

Disputou
pela
primeira
vez
o
Campeonato Sul Americano Juvenil,
em Mar Del Plata-Argentina, tendo
vencido todas as provas que disputou
tendo estabelecido recordes, e feito
que lhe valeu também o prêmio de
melhor atleta da competição e o título Senhor de SIPAM.

Em 2010,

com o objetivo de acompanhar a família se mudou para São Paulo e

passou defender
Pinheiros.

o

Esporte

Clube

Com a mudança, também houve uma
grande evolução técnica devido ao
trabalho desenvolvido no novo clube.
No mesmo ano, foi convocado para
integrar pela primeira vez a Seleção
Brasileira de Natação Absoluta na
disputa do seu primeiro Sul-americano
Absoluto e os Jogos ODESUR, em
Medellín- Colômbia, tendo se sagrado campeão e recordista nas provas de 200m
borboleta e 200m costas.

Em 2011, atendendo o convite do campeão olímpico Cesar Cielo aceitou o desafio
de integrar pela primeira vez na história
da natação brasileira um grupo de elite
na modalidade esportiva - o PRO 16.
A mudança além do grupo de treino
também foi de clube, passando a integrar
o Clube de Regatas do Flamengo.
Naquele momento, a mudança foi muito
acertada, pois atingiu índices para
disputar
o
seu
primeiro
Mundial
Absoluto, no mês de julho, em Xangai,
tendo sido semifinalista com um dos melhores tempos do mundo na sua prova
principal, os 200m borboleta – 1m55s55, e nos 200m costas 1m58s29. Com os tempos
do mundial, também garantiu índices olímpicos para Londres 2012, nas duas provas.

Em outubro outro grande feito, e, desta vez, em Guadalajara no México, pois lá se
sagrou Campeão Panamericano nos 200m borboleta e vice-campeão no revezamento
4x200m livre.
Novamente a mudança foi acertada, pois 2011 foi um ano do contínuo crescimento
profissional.

Em 2012, para coroar todo o seu esforço em 10 anos de dedicação ao esporte, no
Troféu Maria Lenk ele confirma os
índices
olímpicos
nos
200m
borboleta com 1m55s70 e nos 200m
costas com 1m57s38.
Seguiu no tão esperado sonho rumo
a Londres para disputar a 32ª
Olimpíadas, tendo terminado como
um
distinto
atleta
nadador
semifinalista olímpico nos 200m
costas.

Em 2013, com o fim da equipe absoluta do Flamengo e o encerramento do Projeto
PRO16, a convite do Professor Carlos Matheus, Head Coach do Sport Clube
Corinthians Paulista, iniciou uma nova
temporada rumo ao novo Ciclo
Olímpico da Rio2016. Foi um bom ano
de recuperação, e no mês de julho
conquistou índices para disputar o
Campeonato Mundial de Desportos
Aquáticos, em Barcelona, na Espanha.
Neste mundial, subiu de patamar e
avançou na carreira como atleta
finalista de mundial, a medida que
chegou à final nos 200m borboleta

pela primeira vez, terminando
na oitava colocação em um
mundial absoluto, e ainda ter
nadado a semifinal dos 200m
costas.
No final daquele ano, se
manteve motivado e no
Torneio Open de Natação
ganhou todas as provas e
também o troféu de atleta
mais eficiente.

Em 2014 mais amadurecido e

experiente, na temporada iniciou os trabalhos com
trabalho forte para atingir os
objetivos. Diferente de todos os
outros anos, logo no mês de janeiro
embarcou para competir na Austrália
e o retorno foi com bons resultados.
No início de março seguiu para
Santiago do Chile disputar os Jogos
Odesur, tendo sido bi-campeão na
competição e, ainda estabeleceu
novos recordes nas provas de 200m
borboleta e 200m costas.

Em abril, disputou o Troféu Maria
Lenk e novamente sagrou-se tricampeão dos 200m borboleta, dos 200m costas, além
de ter vencido os 400m livre e estabelecido novo recorde brasileiro absoluto, dez dias
mais tarde, no Rio de Janeiro
nadou
o
Campeonato
Brasileiro
Sênior
e,
novamente, estabeleceu novo
recorde com o tempo de
3min50seg71.
Se manteve focado e em junho
seguiu para a Europa disputar
o Circuito Mare Nostrum, e na
etapa
de
Mônaco
foi
medalhista de bronze.
Na sequência da viagem,
seguiu para Tenero-Suiça, e sagrou-se Campeão Mundial no revezamento 4x200m

livre, Vice-Campeão Mundial Militar nos 200m costas e medalhista de bronze nos
200m borboleta.
Em julho, num ritmo forte de treinamentos, seguiu para Flag Staff – EUA para o
treinamento em altitude e, se preparou muito bem para o Pan Pacific, que é a
competição mais importante da temporada mundial, em piscina longa tendo sido vicecampeão com o ótimo tempo de 1min55seg28, que lhe rendeu o sexto tempo no
ranking mundial em piscina longa (50m) no ano de 2014.

Em 2015,

no firme propósito de buscar seu melhor resultado na carreira, vem

treinando muito forte, com técnica e qualidade. No Troféu Maria Lenk 2015,
estabeleceu suas melhores marcas da carreira na prova dos 200m borboleta, primeiro
tempo no Ranking Mundial, até então, a melhor marca nos 200m livre e também
estabelecido o Recorde Sul-americano absoluto na prova dos 400m livre.
Seguindo a agenda de trabalho, em junho retornará do treinamento em altitude em Flag
Staff-EUA, em julho seguirá para Toronto disputar os Jogos Pan-americanos, em
Toronto – Canadá, em seguida para Kazan-Rússia na disputa do Mundial de Desportos
Aquáticos, e em setembro o Mundial Militar, na Korea do Sul.

Momentos marcantes na carreira
O ano de 2009 foi muito difícil. Era o ano do Mundial de Desportos Aquáticos em Roma
e, no mês de maio, disputou o Troféu Maria Lenk, seletiva para a competição, e estava
confiante em conseguir o índice (1min56s45) nos 200m borboleta, afinal havia nadado
a prova no Sul-Americano Juvenil, em março para 1min57s7. Não deu!
Apesar das horas de dedicação e todo o esforço, dos muitos momentos de lazer e
diversão deixados de lado, o tempo não veio. Voltou da competição, arrasado.
Naqueles dias, refletiu muito sobre as escolhas
que tinha feito, por tudo que já tinha passado, e
tomou a decisão que não desistiria dos seus
sonhos e provaria a ele mesmo que seria capaz
de atingir seus objetivos. Começou a dar 110%
nos treinos sempre numa construção positivista,
motivado e acreditando na sua determinação. Na
escola conversou com seus professores e
também com a diretoria e deles teve o total
apoio.
As competições seletivas vieram e também seus
excelentes tempos.
No dia 19 de maio de 2011 saiu a convocação
para o Mundial de Xangai e seu nome estava lá.
Ficou muito feliz. Toda a emoção de ter
conseguido a vaga para o Mundial de 2011, o fez

lembrar aquele momento no Maria Lenk de 2009, do qual tirou valiosas lições.
E o sonho, até então, tinha chegado, pois, no Mundial de Xangai, terminou a competição
como semifinalista e com índices para disputar as Olimpíadas de Londres-2012 nas
provas de 200m borboleta e 200m costas.

Um outro momento inesquecível na carreira e que entrou para a história do esporte
brasileiro aconteceu em 17 de outubro de 2011, em de Guadalajara, no México.
Leonardo viveu uma emoção indescritível e que ficou marcada na memória de muitos
brasileiros, mexicanos e de muitos que acompanhavam a competição.
Era a sua primeira prova de estreia em Jogos Pan-Americanos, os 200 m borboleta.
Apesar da altitude de quase 1600m, desde a saída do bloco ele mostrou que estava
determinado a vencer. Voou na água e liderou de ponta a ponta, surpreendendo os
favoritos e a todos os torcedores.
Depois da vitória, veio a notícia da
desclassificação por um suposto uso
irregular da touca que estampava a
marca de um patrocinador não
autorizado - YAKULT.
Em Guadalajara, usava a mesma
touca que havia nadado no Mundial
de Xangai, em julho, em que superou
o norte-americano Michael Phelps
nas
eliminatórias
dos
200m
borboleta, e que também atingiu o
índice olímpico da prova. Para o Leo a touca, até então, era seu “amuleto da sorte”.
Desclassificado sem saber, ainda na área da piscina e naquela euforia de ter chegado
na frente, recebeu a triste notícia, entretanto recebeu o apoio de toda a comissão
técnica da seleção brasileira e também dos atletas que havia vencido na prova pois,
num clima de revolta, incrivelmente eles não concordarem com a decisão da
arbitragem e se recusaram a participar da cerimônia de premiação.
Depois de muitos protestos a organização viu a falha que também havia cometido,
voltou atrás na decisão e devolveu ao Brasil e ao Leonardo a sua medalha de ouro, mas
não a touca pois, sumiram com ela.
Diz Leonardo que naqueles momentos de desclassificação, muitas coisas passaram em
sua cabeça e assim descreve:
... “Eu ganhei a prova! O tanto que treinei, tudo que abdiquei por causa da natação e estava
desclassificado, não mereço isso.”

Ao final deu tudo certo e ele acredita que esta deve ter sido a medalha mais sofrida do
Brasil na história dos Pan-Americanos onde ganhou por duas vezes, e finaliza
dizendo.....:
“Esporte é isso, determinação, acreditar, se dedicar, torcer e viver emoções.”

Leonardo de Deus
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Leonardo de Deus

