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Se o desempenho do Brasil na Olimpíada de Pequim foi aquém do que muitos esperavam, 
uma dobradinha entre esporte e educação superior pode ser a saída para não fazermos feio 
em Londres, em 2012. E são os próprios atletas que afirmam isso. César Cielo é um bom 
exemplo do que eles querem dizer. Foi graças a uma bolsa de estudos na Universidade de 
Auburn, no Alabama, Estados Unidos, que o nadador recebeu treinamento de alto nível e 
conquistou as duas únicas medalhas brasileiras (ouro e bronze) nesse esporte nos Jogos de 
Pequim, mês passado. 
 
O bom rendimento nos estudos é obrigatório para continuar no time universitário. Neste ano 
tranquei os estudos para me dedicar à preparação para a Olimpíada com o apoio da 
universidade. 
 
A relação de compreensão dos dois lados é extremamente importante. Investimentos e 
parcerias devem ser iniciados desde cedo, na formação tanto escolar quanto esportiva, para 
que a coisa dê certo. Essa combinação ajuda a formar um ser humano mais completo, o que 
é muito mais importante — ressalta Cielo, em entrevista por email. 
 
Mas, no Brasil, o atleta dificilmente consegue conciliar treinamentos e estudo. O judoca Flávio 
Canto, bronze das Olimpíadas de Atenas, em 2004, que o diga. Ele levou nove anos para se 
formar em Direito: 
 
Pouquíssimos atletas olímpicos brasileiros fizeram ou fazem faculdade. Um dos motivos é que 
as universidades brasileiras não estão nem aí para quem é atleta. Os professores não são 
flexíveis. Eu mesmo precisei trancar várias vezes e trocar de universidade. 
 
A chefe do Departamento de Estudos do Lazer da Faculdade de Educação Física da Unicamp, 
Heloísa Reis, acredita que o problema também está na desarticulação dos Jogos Universitários 
Brasileiros (Jubs), na década de 90. Segundo ela, o governo militar investiu no esporte por 
acreditar que, assim, afastaria os jovens dos centros acadêmicos. Mas nunca houve um 
projeto estruturado: 
 
O esporte sempre foi considerado "segunda classe" no ambiente acadêmico, e o desinteresse 
é maior nas instituições públicas. A falta de uma cultura esportiva no país se reflete 
principalmente no fato de que o ingresso nas instituições de ensino se dá quase que somente 
pelo vestibular. 
 
Nos EUA, o esporte funciona como passaporte para as melhores universidades do país. Com a 
vantagem de que, se você não se tornar um deus do esporte, como Michael Phelps, pode 
ganhar a vida como arquiteto, médico, administrador... Além de Cielo, outros atletas 



brasileiros também já se beneficiaram dessa estrutura, como Gustavo Borges, dono de quatro 
medalhas olímpicas. 
 
Os resultados mais significativos do casamento entre universidades e esporte no Brasil vêm 
de algumas instituições particulares, como a Unisul e a Ulbra, na região Sul. No Rio, Flávio 
Canto cita a Gama Filho, pelo trabalho com o judô: 
 
Mas, diferentemente dos EUA, o Brasil é um país pobre, e as universidades não conseguem 
sustentar a estrutura necessária para atletas de ponta. 
 
Na Universidade Metodista de São Paulo, que se destaca no handebol, todos os atletas dos 
times principais são formados ou estudam com bolsa. 
 
Eles investem desde a categoria de base até o nível profissional, onde a Metodista se destaca 
conta o jogador Diogo Hübner, descoberto aos 16 anos pela Metodista. 
 
 

                            
 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 set. 2008, Megazine, p. 12-13. 


