
Leonardo Gomes de Deus 

Perfil 
 

Data e Local de Nascimento: 18/01/1991, Campo Grande - MS 

Altura e peso: 1,74 m e 70 kg 

Clube: Clube de Regatas do Flamengo 

Provas: 200m borboleta, 200m costas e 200m livre - Provas de meio fundo, 4x100m medley 

Técnico: Prof. Alberto Silva 

Característica: 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 2010 na prova de 200 

borboleta ao fazer minha melhor marca e meu primeiro índice olímpico. 

Uma música: Numb - Link Park 

Um filme: Sexta Feira 13 

Um livro: O Ladrão de Raios 

Um ídolo na natação: Michael Phelps 

Time de futebol: Seleção Brasileira 

Outros esportes que admira: Tênis e UFC 

Uma comida: Pizza 

Sobremesa favorita: Pizza doce de nutela com morango.  

Lugar para descansar: Minha casa  

Lazer: Praia 

Passatempo: Ir ao cinema, jogar vídeo game e ler. 

Objetivo: Ouro Olímpico, como?  Se preparando e treinando forte, sempre. 

Um sonho: Ouro Olímpico 

 

Como Começou  
A intimidade e habilidade na água Leo conta que sua história já começou no DNA. Apesar de não 
se lembrar, a mãe - Jeane Elizabeth - que foi nadadora, conta que quando grávida, nadou até o 
sétimo mês de sua gestação.  
Seus pais dizem que o Leo aprendeu a nadar antes mesmo de andar, pois um fato curioso 
ocorreu aos 9 meses de vida quando entrou sozinho pela primeira vez numa piscina. Ele foi 
engatinhando até a borda e se jogou na água sem ninguém esperar. Naquele momento, muitas 
pessoas ficaram assustadas e alguns até pularam para tirá-lo da piscina. Porém, com 
movimentos circulares de braços e pernas se mantinha na flor d’agua e alguns outros mergulhos 
se sucederam. Todos ficavam impressionados com a intimidade e rapidez da criança na água.  
Um outro fato interessante em sua vida foi sua primeira participação em competição. No Clube 
da Aeronáutica, em Belém-PA tinha uma escolinha de natação, que ao final de 2001, promoveu 
uma competição aberta também aos sócios. Para surpresa de todos e indignação de alguns 
meninos, apesar de não treinar ganhou a prova com meia piscina de distância em relação aos 
nadadores da escolinha.  
Em meados de 2002, por vontade própria despertou então o interesse pela natação competitiva, 
e seu pai procurou o melhor clube de natação da cidade e o matriculou no Clube do Remo.  
Até então, ele nunca tinha participado de escolas de natação. Os primeiros passos na escolinha 
do clube foram rápidos, pois em um mês e meio a professora-Mônica Rezende, chamou seus 
pais para dizer que o Leo já não tinha mais espaço na turma dos gorrinhos e estava pronto para 
treinar com a equipe principal dos petizes.  
A evolução foi rápida, pois no final de 2002 ele seria campeão estadual petiz, e em 2003 Vice-
campeão regional do Norte/Nordeste do Troféu KAKO KAMINHA, na prova dos 100Borboleta. No 



final de 2003, recebia o título estadual de melhor atleta da Categoria Petiz II da Federação 
Paraense, e depois a carreira seguiu de maneira contínua. 

 
 

Momento Marcante 
Maria Lenk - Seletiva do Mundial de Desportos Aquáticos de Roma 2009.  
O ano de 2009 foi muito difícil para mim. Era ano do Mundial de Roma, Itátia e eu estava 
confiante que conseguiria o índice, pois já tinha nadado em março no Sulamericano Juvenil, em 
Mar Del Plata, os 200m borboleta para 1’57”7 e para conseguir o tempo(índice) eu 
precisava nadar para 1’56”45.  
Naquele ano, em maio o Troféu Maria Lenk seria a última competição seletiva para o Mundial, e 
para minha surpresa infelizmente não deu. Horas de dedicação, esforço, abdicação de muitos 
momentos de lazer e diversão, e o índice não veio. Voltei da competição arrasado, triste e 
desmotivado para continuar meus treinamentos. Via na mesma piscina, porém em raias 
separadas, meus companheiros que tinham garantido suas vagas treinando para o Mundial, 
enquanto eu estava lá, um pouco de lado. 
Naqueles dias, refletia muito sobre as escolhas que tinha feito e por tudo que já tinha passado, 
pois a vida é feita de escolhas. Então tomei uma decisão: a partir daquele momento eu não 
desistiria dos meus sonhos, e olhando sempre para meus objetivos provaria para mim mesmo 
que seria capaz. 
Meus treinos passaram a ser a 110% sempre motivado e acreditando no trabalho. 
No dia 19 de maio de 2011 saiu o boletim da convocação para o Mundial de Piscina Longa em 
Xangai e meu nome estava lá, fiquei muito feliz. Toda a emoção de ter conseguido a vaga para o 
Mundial 2011 me fez lembrar desse  momento em minha carreira desportiva  e que muito me 
ensinou. E o sonho também chegou pois fui semi-finalista e atingí indices olímpicos para Londres 
2012 em 2 provas, os 200m borboleta e os 200m costas. 
Enfim, mesmo que tudo pareça não dar certo, levante a cabeça e tenha fé. Nunca deixe de 
acreditar em Deus, de acreditar em você, em seus objetivos e em seus sonhos. 

 

 

 

Carreira  
 

Início    
 

Apesar de ter iniciado a escolinha do 

Clube do Remo em Belém do Pará com a 

Prof. Mônica Resende em meados de 

2001, comecei realmente a natação 

desportiva em 2002,  aos 12 anos. Ao final 

de 2003 terminei o ano como campeão 

estadual petiz, Vice-campeão regional do 

Norte/Nordeste do Troféu KAKO 

KAMINHA, na prova dos 100Borboleta e 

com o título estadual de melhor atleta da 

Categoria Petiz II da Federação Paraense 

 
 
Títulos:  
- Vice-campeão do norte-nordeste 100 borboleta; e 
- Campeão Paraense. 

 

 



2004 / 2005 
 

No ano de 2004, me transferi para a AABB-DF e em 

Brasília fui treinado por 4 anos pelo experiente técnico 

Prof. Hugo Lobo Filho. Na categoria infantil comecei a 

me destacar no cenário nacional ao ser campeão 

brasileiro pela primeira vez, em Manaus.  

Em 2005, além de campeão brasileiro Infantil, em 

Recife, fui o melhor Índice Técnico. Também foi ouro no 

importante Campeonato Brasileiro Interfederativo de 

Mococa-SP, Torneio Chico Piscina.                                                                

Títulos:  
-  Campeão brasileiro infantil nado livre (crawl) nas  
   provas de 400m, 800m e recordista nos 1500m e  
   200m costas; 
-  Campeão do Torneio Chico Piscina – 400m livre; e 
-  Campeão e recordista do Distrito Federal e Centro- 
    oeste em piscina curta e longa. 
-  Campeão das Olimpíadas Escolares 
 
 

 
 

2006 / 2007 
 

Desde 2006, passei a integrar todas as 

seleções brasileiras de categoria. No 

cenário internacional, minha primeira 

participação, ainda pela AABB-DF se deu 

no Dual Meeting realizado em Buenos 

Aires-Argentina,  tendo ganhado todas as 

seis provas disputadas.  

Outras competições importantes passaram 

a fazer parte do meu currículo como os 

Multinations em Genebra-Suíça, Paphos-

Chipre, Athenas-Grécia e Copa Latina em 

San-Marino.     

Continuei bem competitivo e sempre me 

mantive entre os melhores atletas da categoria juvenil, sagrando-me campeão e recordista 

brasileiro e também das Olimpíadas Escolares, competição promovida pelo COB e Ministério dos 

Esportes. 

Identificado como um atleta diferenciado quanto à fisiologia pela capacidade de resistência e 

facilidade de aprendizagem técnica, obtive minhas melhores marcas principalmente nas provas 

de fundo e meio fundo, e passei a ser colecionador de vitórias e recordes estaduais, regionais, 

nacionais e internacionais, bem como, por vezes com os melhores Índices Técnicos das 

competições. 

Títulos:   

     - Campeão e recordista do Multinations Genebra-Suiça, nos 200m borboleta; 

     - Campeão do Dual meeting Brasil x Argentina nado livre (crawl) nas provas de 200m,  

       400m, 800m, 1500m e 100m/200m costas;   



     - Campeão brasileiro juvenil nado livre (crawl) nas provas de 400m, 1500m e 200m   

        costas e 200m borboleta; 

     - Campeão das Olimpíadas Escolares nas provas de 100m costas, 100 m borboleta e   

       400m livre; 

     - Campeão e recordista do Distrito Federal e Centro-oeste em piscina curta e longa; e 

     - Vice-campeão do Torneio Chico Piscina.  

 

2008  
 

Buscando uma melhor estrutura para 

treinamentos, aos 17 anos (Junior 1) 

me mudei para Belo Horizonte e me 

integrei a equipe do Minas Tênis 

Clube. Esta mudança foi muito 

importante, pois me proporcionou a 

condição de chegar pela primeira vez 

numa competição a nível mundial, que 

foi o 2º Mundial Junior disputado na 

cidade do México, com a presença de 

potências na natação como os 

americanos, australianos e japoneses. 

Na competição, ainda como Junior 1 

cheguei na final e obtive a expressiva sétima posição.   

Na Copa do Mundo de Natação – FINA 2008, na etapa brasileira consegui a terceira 

colocação (bronze) na prova dos 200m borboleta com o tempo de 01min59’’43.  

Ao final de 2008, fui campeão do Torneio Open de Natação e novamente campeão na 

categoria (Junior 2), com novos recordes. 

 
Títulos: 

   - Campeão e recordista do Multinations Paphos-Chipre, nos 200m borboleta; 

   - Medalha de Bronze na Copa de Mundo etapa brasileira 200m borboleta;   

   - Campeão e recordista brasileiro Junior nado livre (crawl) na prova 1500m e 200m 
borboleta; 

   - Campeão e recordista mineiro em piscina curta e longa; e 

   - Campeão e recordista do Torneio Interfederativo Junior de Anápolis - GO.  

 

2009  
 

Em Mar Del Plata, continuei com a 

quebra de recordes, e foi no Sul-

americano de modalidade em todas as 

provas individuais que disputei. Na 

prova dos 1500m livre, nadei para o 

tempo de 15min37’’63, superando a 

marca de 15min48’’47 que era do 

brasileiro Armando Negreiros, 

estabelecida em 2003  

Nos 200m costas nadei para 2min01’’91 

melhorando o tempo de 2min06’’08 de 

2003, do venezuelano Omar Pinzón, e 



encerrei a competição com mais um recorde nos 200m borboleta nadando para o tempo de 

1min57’’74, baixando o tempo anterior de 2min02’’44, estabelecido em 2005 pelo brasileiro 

Lucas Salata. Na competição a CONSANAT (Comissão Sul-americana de Natação) me indicou 

como o atleta de maior destaque entre os homens e ganhei a Láurea Señor de Sipan.  

Em seguida, disputei o Multinations em Athenas-Grécia e das quatro provas nadadas, ganhei 

três, sendo os 200m costas, os 200m borboleta e o revezamento 4x200 livre, estabelecendo três 

recordes e finalizando a competição com um terceiro lugar nos 1500m livre.  

Terminei o ano de competições como campeão do Torneio Open Absoluto e na 28ª (vigésima 

oitava) posição nos 200m borboleta (1min56’’25) e 51ª (quinquagésima primeira) posição nos 

200m costas (1min58’’86) no Ranking Mundial Absoluto em piscina longa (50metros).      

Títulos: 

    - Campeão e recordista Sul-americano nado livre (craw) nas provas de 1500m, 200m   

       borboleta e 200m costas; 

    - Campeão e recordista do Multinations Athens-Grécia nas provas dos 200m borboleta;  

       200m costas e revezamento 4 x 200Livre; 

    - Campeão e recordista brasileiro Junior na prova dos 200m borboleta e 200m costas; 

    -  Campeão e recordista do Torneio Interfederativo de Anápolis – GO;  

    -  Campeão e recordista mineiro em piscina curta e longa; e 

    -  Vice-campeão do Troféu Absoluto José Finkel na prova de 200m borboleta. 

 

2010  
 

Aceitei o convite de seguir treinando 

conforme o programa técnico Prof. Alberto 

Pinto (Albertinho) do Esporte Clube 

Pinheiros mudando de Belo Horizonte 

para São Paulo.  

Em março, fui o mais novo campeão da 

seleção brasileira absoluta no 

Campeonato Sul-Americano Absoluto de 

Esportes Aquáticos e também dos IX 

Jogos Sul-Americanos da Odesur 

(Organização Desportiva Sul-Americana), 

em Medellin – Colômbia, com recorde nos 

200m costas, e de quebra ganhei também 

os 200m borboleta também com novo recorde da competição.   

No final de maio, em Mar Del Plata - Argentina fui campeão da Copa Latina, estabelecendo 

novos recordes da competição nas provas de 200m costas e 200m borboleta. 

Em maio, pela primeira vez me sagrei campeão do Troféu Maria Lenk nos 200m borboleta, e 

confirmei a convocação para uma das competições de maior destaque no Calendário Aquático 

Mundial 2010, o Pan-Pacífic Championships, em Irwine-EUA, a qual venci a final B na prova de 

200m borboleta, com o expressivo tempo de 1min56’’86 (17ª posição no Ranking Mundial 

Absoluto da FINA/2010) e índice para o Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos, em 

Xangai -2011.  

Ainda em setembro de 2010, fui campeão da etapa brasileira da Copa do Mundo de Natação 

nos 200m borboleta e atingi índice para o Campeonato Mundial de Piscina Curta, que foi 

disputado no mês de dezembro, em Dubai - Emirados Árabes.    



Em 2010, disputei 3 etapas da Copa do Mundo de Natação (Brasil. Japão e Suécia) e constei de 

todas as listas de convocações das Seleções Brasileira de Categoria (Junior) e Absoluta 

(Adulta).  

Títulos: 

    - Campeão e recordista Sul-americano Absoluto nas provas de 200m borboleta e  

       200m costas; 

    - Campeão e recordista da Copa Latina nas provas dos 200m borboleta, 200m costas e  

       revezamento 4 x 100medley; 

    - Campeão da Copa de Mundo na etapa brasileira na prova dos 200m borboleta e  

       medalha de Bronze na etapa da Suécia;   

    - Campeão e recordista brasileiro Junior na prova dos 200m borboleta e 200m costas; 

    - Campeão e recordista do Torneio Interfederativo de Anápolis – GO;  

    - Campeão e recordista paulista em piscina longa; e 

    - Campeão do Troféu Absoluto Maria Lenk na prova de 200m borboleta. 

 

 

2011  
 

Vestindo a Camisa do Clube de Regatas 

do Flamengo – CRF. Em 2011 uma 

atitude desafiadora. Novamente mais 

uma grande mudança, pois na busca de 

um trabalho mais específico e juntamente 

com o nadador Olímpico Cesar Cielo e 

mais 5 atletas renomados, passamos a 

integrar o PRO16. Uma nova equipe de 

treinamento com a supervisão técnica do 

Prof. Alberto Pinto (Albertinho) de forma 

independente e profissional.  

Devido às mudanças, somente a partir de 

maio é que voltei a nadar bem. Fui Vice-

campeão dos 200m borboleta e ganhei 

um bronze nos 200m costas no Paris Open-2011.  

No Mundial de Xangai, na China, foi a consolidação da minha carreira desportiva, à medida que 

fui semi-finalista e atingi índices olímpicos para Londres 2012 nas provas dos 200m costas 

(1min 58´29”)  e 200m borboleta (1min 55´55”).   

Atualmente ocupo a 12ª (décima segunda) posição nos 200m borboleta e 22ª (vigésima 

segunda) posição nos 200m costas no Ranking Mundial Absoluto da FINA, em piscina longa 

(50metros).    

 

Títulos:  - Vice Campeão do Paris Open 2011 200m borboleta;  

              - Campeão e recordista Carioca em piscina longa; 

              - Semi-finalista do Campeonato Mundial Xangai – 2011; e 

              - Índice Olímpico nos 200m costas e 200m borboleta. 

 

 

 

 



A carreira em números 

 
- Das 405 provas disputadas foram 303 medalhas com 215 vitórias (ouro), 58 pratas e 34 

bronzes.  

                - Internacionais -  50 (quarenta e sete)  

                            - Nível Mundial – 19 (dezesseis) 

                          - Nível Sul-americano e Europeu - 31 (trinta e uma)    

                                                               JUVENIL        - 07 (sete) 

                                                               JUNIOR         - 09 (nove) 

                                                               ABSOLUTO   - 07 (quatro) 

                - Nacionais - 355 (trezentas e cinquenta e cinco) sendo computados os campeonatos 

individuais conquistados (Campeonatos Brasileiros) 

                                                               INFANTIL       - 09 (nove) 

                                JUVENIL        - 11 (onze) 

                                                               JUNIOR          - 21 (vinte e uma) 

                                                               ABSOLUTO   - 05 (cinco) 

                                                     Campeão das Olimpíadas Escolares 2005/2007  

- São 121 recordes registrados: 84 em âmbito estadual e regional, 23 nacional de categoria e 

absoluto, e 13 internacional.  

 

Melhores marcas 

- 1500m livre   - 15min27s57 no Campeonato Brasileiro Julio De Lamare / OPEN / 2008 

- 100 m borboleta  - 54s23, no 38º Campeonato Brasileiro Absoluto José Finkel / 2010 

- 200 m borboleta - 1min55s55, no Mundial de Xangai / 2011 (Índice Olímpico Londres 2012) 

- 100 m costas  - 55s40, no Pan Pacífico de Irwine - EUA / 2010 

- 200 m costas  - 1min58s29, no Mundial de Xangai / 2011(Índice Olímpico Londres 2012) 

 

Resultados Importantes 

Dou valor a todos meus títulos conquistados, porém destaco alguns significativos em momentos 

diferentes em minha carreira. 

- Campeão do Torneio Chico Piscina - 400m livre / 2005 

- Campeão das Olimpíadas Escolares - 100m costas, 100 m borboleta e 400m livre / 2007 

- Campeão e recordista Sul-americano Junior - 1500m, 200m borboleta e 200m costas / 2009 

- Campeão e recordista do Multinations Athens-Grécia - 200m borboleta e 200m costas / 2009  

- Campeão Sul-americano Absoluto - 200m borboleta e 200m costas / 2010 

- Campeão e recordista da Copa Latina - 200m borboleta, 200m costas e Rev 4 x 100medley /  

    2010  

- Campeão da Copa de Mundo na etapa brasileira - 200m borboleta / 2010   

- Vencedor da Final B do PanPacífico Irwine / EUA - 200m borboleta / 2010 

- Campeão do Troféu Absoluto Maria Lenk - 200m borboleta / 2010 

- Vice Campeão do Paris Open - 200m borboleta / 2011  

- Semi-finalista do Campeonato Mundial Xangai – 2011 (Índice Olímpico nos 200m costas e    

   200m borboleta) 

 

 


