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Modern pentathlon
Modern pentathlon was conceived by Baron Pierre de Coubertin
based on the story of a French officer in the 19th century who had
to overcome several obstacles in order to deliver a message.
Coubertin pictured a competition that would determine the
greatest all-around sportsman, following the same purpose of the
ancient Olympic Games pentathlon, which included a 200m race,
long jump, javelin throw, discus throw, and wrestling, all unrelated
events. However, the modern pentathlon, initially called “military
pentathlon”, consists of shooting, fencing, swimming, riding, and
running - five unrelated events - in this order to test endurance as

well as athletic versatility. The sport first appeared on the Olympic
program in 1912, in Stockholm. Brazilian modern pentathlon
participated for the first time in an international competition in
the South American Olympic Games of 1922, which took place in
Rio de Janeiro. The Brazilian team went to the Olympic Games in
Berlin in 1936. Five years later (1941) the first South-American
championship of modern pentathlon was organized in Buenos
Ayres and a Brazilian won the bronze medal. Since then the
Brazilian team of modern pentathlon has won the first positions
in South American competitions. However, in terms of world

championships, the Brazilian athletes who have been abroad have
had few favorable results and in some of the five events (see
tables below). In 2003, the Brazilian team of modern pentathlon
won the silver medal in the Pan-American Games of Santo
Domingo and managed to qualify two athletes for the Olympic
Games of Athens in 2004 (a man and a woman). Women competed
in modern pentathlon for the first time in Olympic Games in
Sydney 2000. Today’s situation of modern pentathlon is
characterized by a new boost in the discipline with renewal of
athletes and more participation of women.

Definições e Origens O pentatlo moderno tem seu nome oriundo
da Antiga Grécia (composto de corrida de aproximadamente 200
metros, salto em distância, lançamento de dardo, lançamento de
disco e luta). Foi idealizado pelo Barão Pierre de Coubertin para ser
um esporte que, a exemplo dos Jogos Olímpicos antigos, exaltava o
atleta completo, sendo, afinal, introduzido nos Jogos Olímpicos de
Estocolmo, em 1912. A versão original apareceu nos Jogos Olímpicos
de 708 AC para aproximar a forma de vida guerreira Espartana,
quando então, as provas eram realizadas num só dia e tinham caráter
eliminatório. Todos iniciavam com a prova de salto em distância e
deveriam superar determinada marca. Os que conseguiam superar
passavam adiante, para a prova de lançamento do dardo. Os quatro
melhores habilitavam-se para a prova de corrida de aproximadamente
200 metros. Os três melhores na corrida iam para o lançamento de
disco em que os dois melhores disputavam a prova final, que era a
luta similar atual à luta greco-romana. O vencedor era ovacionado e
declarado como atleta mais completo dos Jogos.

pentatlo moderno no país tendo como vencedor o capitão do Exército
Francisco Pereira da Silva Fonseca. Este evento foi incluído no
programa dos Jogos Olímpicos Sul-Americanos no Rio de Janeiro,
participando então o pentatlo moderno brasileiro de sua primeira
competição internacional.

1959 Na cidade de San Antonio, Texas, Estados Unidos, realiza-se
o Campeonato Mundial. Wenceslau Malta vence a prova de equitação.

O Barão Pierre de Coubertin estava pessoalmente empenhado no
retorno do pentatlo aos Jogos. Ele pensou em estimular as relações
entre países e assegurar a paz, fazendo com que soldados dos
exércitos do mundo inteiro achassem algum interesse comum em
uma saudável e estimulante disputa desportiva. Para formar o
“novo” pentatlo, o Barão se valeu da história de um mensageiro
militar, à época de Napoleão, que recebe a missão de entregar uma
mensagem tendo de passar pelas linhas inimigas, montando um
cavalo desconhecido através de terreno acidentado e com muitos
obstáculos. O mensageiro é interceptado e tem seu cavalo ferido,
tendo que atirar contra os inimigos. Quando a munição acaba e o
soldado é alcançado, ele é forçado a duelar com uma espada. Após
desvencilhar-se, atravessa um rio a nado e corre até o final do seu
destino para cumprir com a missão. Desde 1909, tentou-se introduzir
o pentatlo no Programa Olímpico. Após duas tentativas, na 14ª
sessão do Comitê Olímpico Internacional, em Budapest, em 1911,
o COI aceita a proposição de incluir o pentatlo moderno no programa
de 1912, em Estocolmo, consistindo de provas conjugadas de tiro,
natação, esgrima, hipismo e corrida.

1926 A Liga de Sports do Exército (sic) inclui a modalidade no seu
calendário esportivo, o que se repetiu em 1928 e 1930.
1932 Ao regressar como dirigente dos Jogos Olímpicos de Los
Angeles, o capitão do Exército Brasileiro Cyro Riograndense de
Resende, promove o treinamento da modalidade visando aos Jogos
de Berlim, que se realizariam em 1936.
1936 O Brasil participa, pela primeira vez, de uma competição
internacional: os Jogos Olímpicos de Berlim, com atletas e técnicos
pagando suas despesas (ver tabela adiante).
1941 Realiza-se em Buenos Aires o Iº Campeonato Sul-Americano.
O Brasil obtém o 3º lugar individual com Eloy Oliveira Menezes.
1947 Realiza-se no Rio de Janeiro o IIº Campeonato SulAmericano. O Brasil obtém o 2º lugar por equipes.
1948 Acélio Morrot Coelho vence a prova de esgrima nos Jogos
Olímpicos de Londres.
1950 No III Campeonato Sul-Americano em Buenos Aires, Eric
Tinoco Marques obtém o primeiro título individual do Brasil em
competição internacional.
1951 No III Campeonato Mundial realizado em Hälsimgbörg,
na Suécia, Eduardo Leal de Medeiros vence a prova de tiro,
fica em 5º lugar individual e o Brasil obtém o 3º lugar por
equipes. Este Campeonato Mundial é, sem dúvida, a melhor
participação brasileira. Nos primeiros Jogos Pan-Americanos,
realizados neste ano, Eric Tinoco Marques sagra-se o primeiro
campeão da história dos Jogos.
1952 Aloyzio Alves Borges vence a prova de esgrima nos Jogos
Olímpicos de Helsinque.

Existem, todavia, razões simbólicas envolvendo o ressurgimento
do pentatlo: os cinco aros relacionados aos cinco continentes na
simbologia Olímpica moderna proposta por Coubertin assemelhamse ao símbolo do oráculo de Delphos da antigüidade grega, sugerindo
que a sacralização da ordem quíntupla constituía uma busca de um
ideal de atleta. Em termos mais explícitos, Coubertin, ao imaginar
a prova de Pentatlo Moderno, descreveu-a como uma forma de
“testar as qualidades morais do homem, suas potencialidades físicas
e habilidades motoras, produzindo com isto o ideal do atleta
completo”. Repetiu-se, então, uma das formulações de Aristóteles
no século V AC: “Os esportistas mais perfeitos são os pentatletas,
porque em seus corpos força e velocidade estão combinadas em
perfeita harmonia”. Em resumo, Coubertin acreditava que o pentatlo
moderno não havia sido proposto para ser um esporte de massa,
mas sim uma disciplina esportiva que representasse a educação
ideal através do esporte dentro do programa olímpico. Ou seja:
quanto mais difícil é uma modalidade, menor será o número de
praticantes e melhor será a busca da excelência atlética. No Brasil,
a introdução do pentatlo moderno aconteceu também dentro das
tradições olímpicas, como se registra a seguir.

1957 A seleção nacional viaja aos Estados Unidos novamente,
para treinar e competir.

1922 Juntamente com as comemorações do Centenário da
Independência, foi realizada pela primeira vez, uma competição de

1958 Realiza-se no Rio de Janeiro o VII Campeonato SulAmericano, e o Brasil ganha o título por equipe.

1953 Realiza-se em Rocas de Santo Domingo, Chile, o IV
Campeonato Mundial. Bruno Hermany vence a prova de natação
estabelecendo um novo recorde mundial para a prova.
1954 Realiza-se no Rio de Janeiro o V Campeonato Sul-Americano.
Eric Tinoco Marques vence a prova individual e o Brasil vence por
equipes. A partir deste campeonato inicia-se a hegemonia do Brasil
no continente sul-americano.
1955 O Brasil comparece aos Jogos Pan-Americanos da Cidade
do México, sem obter resultados expressivos na modalidade.
1956 Realiza-se em Montevidéu o VI Campeonato Sul-Americano.
Nilo Jaime Ferreira vence a prova individual e o Brasil vence por
equipes. A seleção nacional viaja para os Estados Unidos para
treinar e competir num evento Mundial. Participação nos Jogos
Olímpicos de Melbourne.

1960 O Brasil representa-se nos Jogos Olímpicos de Roma com
uma equipe completa, tendo como melhor resultado o 27º lugar
obtido por Justo B. Santiago.
1963 Realizam-se em São Paulo os Jogos Pan-Americanos. A
prova de pentatlo moderno é realizada na Academia Militar das
Agulhas Negras em Resende-RJ. José Wilson Pereira vence a prova
de natação e estabelece novo recorde mundial para a prova. Brasil
obtém a medalha de prata por equipes.
1964 Nos Jogos Olímpicos de Tóquio houve a participação de
apenas um atleta, José Wilson Pereira, obtendo o 28º lugar. Não
houve participações brasileiras em competições internacionais no
período de 1964 até 1969.
1969 O Exército forma uma delegação de atletas para competir no
Campeonato Mundial Militar do Conseil International du Sport
Militaire-CISM, incentivados pelo então Coronel Eric Tinoco Marques,
ex-pentatleta e comandante da Escola de Educação Física do
Exército. A delegação é composta por especialistas de cada prova
tendo Justo Botelho como técnico, e Tolentino Paz da Silva, Mauro
Patrício Barroso, Sérgio Fett Sparta de Souza e Arthur Cramer Ribeiro
como atletas. Ainda em 1969, o Presidente da Confederação Brasileira
de Desportos-CBD, João Havelange, envia ao Mundial na Hungria
Eric T. Marques como técnico e Sergio Sparta como atleta.
1970 O Brasil participa do Mundial em Warendorf, Alemanha
Ocidental, com uma delegação completa. Mauro Barroso vence a
prova de hipismo. Novo período sem atividades do pentatlo moderno
no Brasil até que, em 1979, Sergio Fett Sparta de Souza assume a
Diretoria de Pentatlo Moderno da Confederação Brasileira de
Desportos Terrestres, recentemente criada, oriunda da mudança
na legislação e conseqüente desmembramento da Confederação
Brasileira de Desportos - CBD.
1979 Reiniciam-se as atividades de pentlato moderno no Brasil,
por meio de uma prova realizada em Resende-RJ, na Academia
Militar das Agulhas Negras.
1980 Em novembro acontece uma prova nacional na cidade de
Resende-RJ.
1981 No Rio de Janeiro, o Brasil organiza uma competição
internacional com a presença da representação do Chile.
1982 A convite da União Internacional de Pentatlo Moderno e Biatlo,
o Brasil envia Ricardo de Almeida Castillo ao Campeonato Mundial
Adulto em Roma. Volta do Brasil ao cenário de Campeonatos Mundiais.
1983 São retomados os Campeonatos Sul-Americanos. No Chile,
Ricardo de Almeida Castillo fica em 3º lugar individual e o Brasil
fica em 3º lugar por equipes.
1984 Organiza-se uma Prova Internacional no Rio de Janeiro
com a presença de atletas de Portugal e Chile. Brasil fica em 2º
por equipes e a melhor colocação individual fica com Ricardo A.
Castillo, em 4º lugar.
1985 Paulo Ferreira Horn obtém o vice-campeonato Pan-Americano,
realizado no Chile, e faz a melhor marca (recorde) Sul-Americana.
O Brasil fica em segundo por equipes.
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1986 Campeonato do Mundo em Montecatini – Itália, com
participação de Ricardo de Almeida Castillo obtendo o 46º lugar,
Paulo Ferreira Horn em 52º, Lílian Cristina Martins em 48º e
Jaqueline Pirichinski em 48º, além de quatro técnicos. Em Porto
Alegre realiza o segundo Campeonato Pan-Americano de Pentatlo
Moderno e o Brasil fica em segundo lugar por equipes.
1987 Participação de Ricardo A. Castillo no XXX Campeonato
Mundial em Moulins, França.
1988 Em Porto Alegre, Carlos Alberto Selistre consegue
qualificação para os Jogos Olímpicos de Seoul, porém o Comitê
Olímpico Brasileiro decide não ter representação da modalidade .
1989 No Brasil organiza-se novamente, em Porto Alegre, o III
Campeonato Pan-Americano, com a representação brasileira
obtendo o 2º lugar por equipes. Saindo do eixo Rio Grande do Sul
e Rio de Janeiro, São Paulo qualifica um atleta, Sandro Moreira,
para o Campeonato Mundial em Budapest, Hungria.
1990 O Brasil comparece ao Campeonato Pan-Americano de
Pentatlo Moderno em San Antonio, Texas, EUA.
1991 O Brasil comparece ao Campeonato Pan-Americano de
Pentatlo Moderno na Cidade do México.
Década de 1990 Em 1992 realiza-se, no Rio de Janeiro, um
Torneio Pré-Olímpico, porém não há brasileiros qualificados. Neste
período houve um interstício de atletas com nível para obter índices
internacionais. Em 1993 não foram realizadas competições no
Brasil e, em 1994, é realizado o Campeonato Brasileiro no Rio de
Janeiro com apenas 6 atletas. No ano seguinte é retomada a
realização sistemática de competições no país, porém torna-se
evidente a descontinuidade que já ocorrera na década anterior
quanto ao ritmo de competições e intercâmbio internacional. Mesmo
diante das dificuldades, Niltom Rolim Filho vence o Campeonato

Pentatlo moderno – Participação feminina
Modern pentathlon – Women’s participation
O pentatlo moderno feminino teve seu ingresso em
Campeonatos do Mundo em Londres no ano de 1981 e nos
Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. O Brasil teve sua
primeira prova em junho de 1983 no Rio de Janeiro, com a
participação de 6 atletas.
1983 Sônia Maria Moraes Santos obteve o 4º lugar no I
Campeonato Sul-Americano Feminino, realizado em Santiago
do Chile.
1984 Carla Dondeo foi vice-campeã sul-americana.
1985 O Brasil participa pela primeira vez de um Campeonato
Mundial realizado em Montreal, Canadá.
1986 Com uma equipe bem melhor preparada e estruturada,
o Brasil participa do Mundial em Montecatini, Itália. Após
este período não houve participações relevantes. A modalidade
para as mulheres ficou em segundo plano em praticamente
todos os países da América do Sul.
1994 Houve um Campeonato Sul-Americano no Chile, com o
Brasil ficando em 5º lugar individual.
1999 Roberta Doernte Sant’Anna fica em 2º lugar no
Campeonato Sul-Americano em Santiago, no Chile.
2002 Roberta D. Sant’Anna vence o Sul-Americano realizado
em Buenos Aires, na Argentina, e Samantha Harvey, norteamericana de nascimento e naturalizada brasileira, compete
pelo Brasil no Campeonato Mundial Feminino realizado em
São Francisco, Estados Unidos, passando para a final e obtendo
a 31ª colocação.
2003 O Brasil envia uma equipe completa ao Campeonato
Mundial em Pesaro, Itália, sem que nenhuma atleta passe
para a final. Samantha Harvey obtém a medalha de prata nos
Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo e também a vaga
para os Jogos Olímpicos de Atenas.
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Sul-Americano no Chile, em 1996, e uma delegação brasileira
comparece ao Campeonato Mundial em Sofia na Bulgária, em
1997. Em 1998, o Brasil fica em 2º lugar no Campeonato SulAmericano realizado em Santiago do Chile. Finalmente, em 1999,
o pentatlo moderno retorna ao programa dos Jogos Pan-Americanos
em Winnipeg, no Canadá, com o envio dos atletas Niltom Rolim
Filho, Daniel Vargas dos Santos, Gisela Ferraz e Roberta Doernte
Sant’Anna. É a primeira competição feminina em Jogos PanAmericanos; Niltom Rolim Filho vence o Campeonato SulAmericano neste ano.
2000 A União Internacional de Pentatlo Moderno-UIPM solicita ao
Comitê Olímpico Brasileiro a criação de uma Confederação
específica do pentatlo moderno e não eclética como estava até então,
vinculada à Confederação Brasileira de Desportos Terrestres-CBDT.
2001 No Campeonato Pan-Americano realizado em Havana, Cuba,
o Brasil fica em 2º lugar na prova de revezamento, com os atletas
Juliano Gonçalves, Daniel Vargas dos Santos e Niltom Rolim Filho.
Niltom Rolim Filho vence o Campeonato Sul-Americano. Neste
ano são fundadas três federações estaduais, no Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro e Distrito Federal. No dia 21 de outubro é fundada a
Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno.
2002 Samantha Harvey obtém a melhor colocação feminina em
Campeonatos do Mundo, 31º lugar em São Francisco, USA.
Situação atual A Confederação Brasileira de Pentatlo ModernoCBPM, com sede no Rio de Janeiro e filiada ao Comitê Olímpico
Brasileiro, é a entidade responsável nacionalmente pelo
desenvolvimento, coordenação, fiscalização e organização do
esporte no país. A CBPM inclui federações esportivas nos estados
do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e no
Distrito Federal. Atualmente existem aproximadamente 300
praticantes da modalidade no país, concentrados principalmente

nos estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O Brasil, em
2003, conseguiu qualificar dois atletas para os Jogos Olímpicos de
Atenas em 2004, através de Daniel Vargas dos Santos e Samantha
Harvey, que também obtiveram a medalha de prata nos Jogos PanAmericanos de Santo Domingo. A última participação do Brasil em
Jogos Olímpicos havia sido há 39 anos em Tóquio. Eduardo Montella
Carvalho Carvalho venceu o Campeonato Sul-Americano e
estabelece a melhor marca no continente, com 5.456 pontos. O
Brasil venceu ainda a competição de revezamento com Eduardo
Montella Carvalho, Daniel Vargas dos Santos e Niltom Rolim Filho.
São fundadas mais duas federações estaduais: Pernambuco e São
Paulo. Em resumo, a fase atual caracteriza-se por haver um novo
impulso na modalidade, com renovação de atletas e maior peso na
participação feminina.
Fontes Escola de Educação Física do Exército. Manual de Pentatlo
Moderno – regras. Rio de Janeiro, s.d; Federazione Italiana de
Pentathlon Moderno. Storia. Roma. 2003, disponível em
www.fipm.it/fipm_storia.asp acesso em 30 de nov. 2003; Roberti,
Roberto. Pentathlon. Milão, Itália: ed Sperling & Kupfer, 1958;
Rocha, Anísio S. Os pioneiros do pentatlo moderno do Brasil e as
participações de delegações em competições internacionais (19361964). Boletim Informativo ASEFEX, Rio de Janeiro; p. 8-10;
nov/dez. 1998; Rodrigues, Osíris C.L..Eric Tinoco Marques:
referência como atleta e dirigente. Boletim Informativo ASEFEX,
Rio de Janeiro, n. XII, n. 42, p. 10-11; mai/jun. 2001; União
Internacional de Pentatlo Moderno. História. Monaco, 2003.
disponível em www.pentathlon.org/history_of.cfm acesso em de
30 de nov. 2003; Arquivos pessoais de José Uchoa Resende, Niltom
Rolim Filho, Ricardo de Almeida Castillo, Sérgio Fett Sparta de
Souza e Sílvio Dadia Sampaio; Arquivos da Federação Gaúcha de
Pentatlo Moderno; Agradecimentos especiais: José Uchoa
Resende, Sérgio Fett Sparta de Souza, Sílvio Dadia Sampaio e
André Sena de Albuquerque.

Participações e desempenho da Seleção Nacional em eventos internacionais
Participation and performance of the National Team in international events
Shooting (tiro), fencing (esg), swimming (nat), riding (hip), and running (cor)

Campeonatos Sul-Americanos / South American championships

Campeonatos Sul-Americanos / South American championships (continuação)

Jogos Pan-Americanos / Pan-American Games
O Brasil participou de 6 Jogos, dos sete que foram organizados. Teve o primeiro campeão em 1951 e
ganhou também em 1959. Foi medalha de prata por equipes em 1951, 1959 e 1963 e individual feminino
em 2003.

Jogos Olímpicos / Olympic Games

* Foram pagando suas despesas
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Campeões Brasileiros adultos de pentatlo moderno
Brazilian Championship of Modern Pentathlon – winners (adults)
Campeonatos Mundiais / World Championships
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