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USTAVO FRANÇA BORGES 
ganhou quatro medalhas 
olímpicas, de 1992 a 2000. 

No pódio, era sempre erguida 
a bandeira brasileira, mas o ex-
nadador deve parte desse sucesso 
aos Estados Unidos, onde treinou 
e estudou desde os 17 anos. Borges 
quer que seus filhos também 
treinem no exterior, mas o cenário 
mudou. "Sair do país virou uma 
escolha, antes era quase obrigatório." 
O ex-nadador considera que o 
Brasil evoluiu na formação de 
atletas e tem boas chances de obter 
seu melhor resultado em 2016, 
quando sediará os Jogos Olímpicos. 
Mas para ele isso não é o mais 
importante. "O ranking de medalhas 
mascara a cultura esportiva de 
um país." Algo que, segundo 
Borges, o Brasil ainda não tem. 

ÉPOCA- Desde a Olimpíada de Moscou, 
em 1980, o país que compete em 
casa consegue seu melhor resultado. 
O Brasil está pronto para ter um 
desempenho histórico em 2016? 
Gustavo Borges - Estatisticamente, sim, 
o nível de investimentos é o maior que 
já tivemos. Dá para conseguir uns oito 
ouros, mais do que os cinco dos Jogos 
Olímpicos de 2004. Sou um pouco 
crítico sobre o modelo de classificação 
por medalhas. É o oficial, então 
vamos respeitar, mas ele mascara 



a evolução esportiva de um país. Você 
pode ter 40 medalhas de prata e 30 de 
bronze e vai ficar atrás da delegação 
que conseguir um único ouro. 

ÉPOCA - Onde estão hoje os 
medalhistas do Brasil para 2016? 
B o r g e s - Fui medalhista na Olimpíada 
de Barcelona aos 19 anos, e o Cesar 
Cielo tinha 21 quando ganhou duas 
medalhas na China. Portanto, a geração 
que vai disputar os Jogos daqui a 
cinco anos já está aí, são jovens com 
cerca de 15 anos. O que vamos fazer 
com eles? Precisamos identificá-los 
e investir no desenvolvimento. 

ÉPOCA - Você aposta em algum nome? 
B o r g e s - É melhor não, prefiro não 
pôr pressão nos garotos. Basta ver 
as pessoas que estão ganhando os 
torneios. A evolução de resultados na 
natação é gradual, mas é impossível 
prever até onde ela vai. Cinco anos 
antes de participar dos Jogos, o Cesar 
Cielo já nadava comigo. Era um 
garoto muito bom, mas não dava para 
afirmar que ele ganharia medalhas. 

ÉPOCA - Temos uma boa geração ou 
dependemos de talentos esporádicos? 
B o r g e s - Acompanho a formação de 
nadadores desde 2007, e os resultados 
melhoraram. Estamos partindo para 
2016 com uma base melhor do que 
a minha. Se é o ideal para a equipe 
dona da casa, é outra questão. Vamos 
aprimorar os talentos que temos, eles 
estão aí. Mas o ideal não seria isso. 

ÉPOCA - O que seria o ideal? 
B o r g e s - Quando você tem uma cultura 
esportiva enraizada, como nos Estados 
Unidos, nem se fala no que dá para fazer 
no longo prazo, no médio ou no curto. 
Nos Estados Unidos, a formação vem 
desde o colégio, já é pensada no dia a 
dia deles. O Clube Pinheiros, em São 
Paulo, e o Minas Tênis Clube, de Belo 
Horizonte, pensam no longo prazo. 
Mas a política esportiva do governo 
tem processos que começam e param 
de uma gestão para outra. Brigas 
partidárias interferem na continuidade 
do trabalho, e a Lei Eleitoral impede 
obras em ano de votação. Quem 
tenta trabalhar com visão de longo 
prazo acaba enfrentando imprevistos 
e não sabe se poderá contar com a 

Lei de Incentivo. Já as universidades 
americanas têm orçamento para 
esporte e bolsas para os atletas. 

ÉPOCA - Falta dinheiro ao esporte? 
B o r g e s - Mais do que faltar dinheiro, 
acho que sua destinação não é a ideal.-
Esporte não é uma coisa só, você pode 
dividi-lo em três partes: o de alto 
desempenho, o de papel educacional e o 
de papel social. Os clubes podem captar 
recursos entre as empresas, elas abatem 
do Imposto de Renda amparadas na 
Lei de Incentivo. As empresas escolhem 
aplicar o dinheiro onde ele vai aparecer 
mais. Do total captado, uns 70% vão 
para o esporte de alto desempenho. É 

natural que seja assim, mas essa divisão 
não ajuda na formação de uma cultura 
esportiva. O ideal era ter mais recursos 
na formação dos atletas. Isso depende 
do apoio de prefeituras e Estados. 

ÉPOCA - Com 17 anos, você foi treinar e 
estudar nos Estados Unidos. Se tivesse 
continuado no Brasil, acha que teria se 
tornado um medalhista olímpico? 
B o r g e s - No início dos anos 1990, teria 
sido bem difícil conquistar minhas 
quatro medalhas olímpicas se eu 
continuasse treinando aqui. Acho que 
a grande diferença nem foi essa, foi 
conseguir conciliar a natação com os 
estudos. Nos Estados Unidos, consegui 
concluir a faculdade de economia, algo 
que jamais conseguiria no Brasil. Não dá 

para abrir mão dos estudos achando que 
um dia você vai se tornar um campeão. 

ÉPOCA - Se estivesse com 17 anos hoje, 
você treinaria nos Estados Unidos? 
B o r g e s - Treinaria, sem dúvida. 
Meu filho está nadando, quero que 
ele vá para os Estados Unidos aos 
17 anos. A estrutura deles é muito 
boa, e estudar fora faz bem para a 
formação. A diferença é que, hoje, 
ficar ou sair se tornou uma escolha. A 
estrutura técnica no Brasil melhorou 
muito desde os anos 1990. 

ÉPOCA - Desde 1988, Coracy Nunes é o 
presidente da Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA). A alternância 
de poder não seria benéfica à natação? 
B o r g e s - Renovação é sempre bom, mas 
depende de outras pessoas quererem. O 
Coracy participa das eleições e é o mais 
votado. Quem poderia fazer o trabalho 
dele? Quem gostaria de ser escolhido? 

ÉPOCA - Por que ex-nadadores 
campeões como você e Fernando 
Scherer não participam da CBDA? 
B o r g e s - O Coracy me convidou 
algumas vezes, mas é uma 
atividade não remunerada que 
exige dedicação integral. 

ÉPOCA - O que você faz hoje? 
B o r g e s - Acompanho meus filhos em 
competições aquáticas, conto minha 
história em palestras motivacionais e 
administro uma empresa. Eu e minha 
equipe criamos um método de ensinar 
natação que é aplicado nas minhas 
academias e em outras licenciadas. A 
Metodologia Gustavo Borges é usada 
por 75 mil alunos no Brasil e agora 
foi exportada para a África do Sul. 

ÉPOCA - E como é a vida de pai de atleta? 
B o r g e s - É uma coisa nova para mim, 
acordar às 6 horas, no sábado, e ver 
o filho nadar o dia inteiro. Encontro 
amigos no Clube Pinheiros que 
nadaram comigo no meu tempo de 
atleta, um monte de pais perto dos 
moleques. E agora nós somos os velhos. 
Nos divertimos gravando, fazendo 
comentários e batendo palmas. Evito 
pressionar sobre o futuro. Meus filhos 
vão fazer o que quiserem, não têm 
expectativa de ser iguais aos pais. 
Mas, se puderem, ótimo. 
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