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Características militares no esporte moderno 
 
 O Pentatlo Moderno tem esta nomeação por consistir em uma disputa, na qual cinco modalidades 
acontecem em sequência. Leva o “moderno”, exatamente, pela existência de outra prática competitiva, 
com características com vaga semelhança, nos Jogos Olímpicos da antiguidade. Esta última era formada 
pela junção de cinco provas, eram elas: corrida, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto em 
distância e luta. Já o esporte moderno consiste na junção de outras cinco: Esgrima (disputa de espadas), 
Natação (200m), Hipismo (modalidade de saltos), e um evento combinado entre Tiro e Corrida. A 
modalidade é regulamentada mundialmente pela União Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM). Em 
comum entre os jogos praticados entre as polis gregas, com fins essencialmente religiosos, e os esportes 
regrados, com finalidades complexas e laicas da atualidade, o ponto em comum é exatamente medir 
capacidades gerais em termos bélicos.  A maioria das fontes aponta o Barão Pierre de Coubertin – 
considerado o pai dos Jogos Olímpicos Modernos – como o maior responsável pela introdução do Pentatlo 
Moderno no cronograma do evento mor do esporte mundial. Em seu início, o novo esporte manteve 
praticamente as mesmas categorias da prática antiga, apenas com a substituição do torneio de lutas por 
mais uma prova de corrida, mas logo houve grandes modificações e o esporte passou a ser disputado 
como é até hoje. Apesar destas similaridades entre o pentatlo antigo e o esporte moderno, não existem 
fontes que comprovem o surgimento do segundo em decorrência de um aprimoramento do primeiro, ou 
seja, tal associação não deixa de ser mais uma tradição inventada acerca dos esportes. 
 
 O pentatlo antigo foi idealizado por volta do ano 708 a.C. e algumas fontes indicam que o mesmo 
surgiu após constantes pedidos dos espartanos, que defendiam a presença de práticas voltadas aos 
militares nos Jogos Olímpicos, já que este povo sempre foi conhecido pela grande tradição guerreira. Logo 
após as primeiras disputas, o Pentatlo já passou a ser considerada a prática que revelava os melhores e 
mais aptos competidores, tanto que o seu vencedor recebia o título de “Victor Lodorum”, que significa “O 
vencedor dos Jogos”.  
 
 O Barão de Coubertin trouxe a ideia da inserção do Pentatlo Moderno para as Olimpíadas da 
modernidade, também tendo em mente estes valores, ou seja, para ele o atleta vencedor deste circuito se 
revelaria aquele com mais condições físicas e morais da competição. Deste modo, reforçava, então, uma 
tradição secular, mas com uma lacuna de alguns milênios. 
 
 Até 1980 as competições de Pentatlo Moderno eram realizadas com uma prova por dia, durante 
cinco dias. A partir de então, com o intuito de atender as exigências midiáticas e econômicas que o esporte 
moderno apresenta, a disputa passou a ocorrer com todas as provas no mesmo dia. A ideia era gerar 
atratividade à modalidade, já que o crescente interesse por recordes causava certa frustração no público, 
tendo em vista que os índices obtidos pelos pentatletas eram notoriamente menores do que aqueles 
alcançados por atletas especialistas em cada modalidade. As três primeiras (Esgrima, Hipismo e Natação) 
somam pontos para definir as posições de largada na última prova (combinado entre Corrida e Tiro). Isto 
viabilizou um grande aumento de telespectadores do Pentatlo Moderno, pois o mesmo adequou-se ao 
formato de transmissão ao vivo pelos canais de televisão e, também, possibilitou que o público estivesse 
presente do início ao fim da disputa nos locais de competição, já que antes era muito difícil que alguém 
frequentasse os mesmos durante os cinco dias. 
 
 Esta modalidade, por sempre ter apresentado características tão militaristas, durante muito tempo 
esteve restrita apenas aos homens – isto se justifica como reflexo da insistência do Barão de Coubertin em 
manter as mulheres fora das Olimpíadas, ainda mais neste esporte visto por muitos como agente de 
reforço à imagem masculina. Assim, apenas a partir de Sidney (2000), as mulheres passaram a integrar o 
quadro da modalidade. Outro fato que retifica a relação militarista do esporte, é que apenas em Helsinque 
(1952), houve um vencedor sem origens militares na prova, tratava-se do sueco Lars Hall. Mesmo assim, 
pode ser aferida a ele, uma educação nestes moldes, já que grande parte dos movimentos e valores do 
Pentatlo Moderno foram influenciados pela Ginástica Sueca.  



 
 

 Entendendo a disputa:  
 

- Esgrima: todos enfrentam todos. O atleta precisa de apenas um toque, em qualquer parte do 
corpo do adversário, para ser considerado o vencedor. A pontuação é de 1000 pontos para 70% de 
resultados positivos, e a cada vitória acima deste limite aumenta em 24 pontos o resultado final, assim 
como cada derrota diminui, também em 24 pontos, este valor. 

 
- Natação: a prova é de 200m livres, praticada em piscinas de 50m ou 25m de comprimento (nos 

Jogos Olímpicos é a de 50m). Recebem 1000 pontos aqueles atletas que completarem a distância em 2min 
e 30s. Para cada segundo acima ou abaixo deste tempo, são acrescentados ou reduzidos 12 pontos. 

 
 - Hipismo: os atletas começam a disputa com 1200 pontos. Cada vez que um obstáculo for 
derrubado, ou a cada refugo do cavalo, são descontados 40 pontos. Os competidores só conhecem o 
animal, que formará o conjunto durante a prova, minutos antes de iniciarem o percurso. Um tempo é 
estipulado antes das competições e a cada segundo que o atleta exceder este tempo, mais quatro pontos 
serão retirados de sua nota final. 
 
 - Corrida e Tiro (combinado): a ordem de largada para a prova de corrida é definida pelo 
desempenho dos atletas nas três primeiras categorias. Cada quatro pontos equivale a um segundo de 
vantagem, ou seja, o maior pontuador largará primeiro, e a diferença na pontuação, referentes ao segundo 
colocado, será transformada em segundos a seu favor, e assim sucessivamente para os demais atletas. Ao 
iniciar o circuito final, o atleta dirige-se diretamente a uma área de tiro, tendo cinco tentativas ou 50s para 
acertar o alvo a 10m de distância, contemplada a tarefa, são 800m de corrida até a próxima área de tiro. 
Ao todo são quatro combinações de tiro e corrida até a linha de chegada. Quem fizer um tempo de 13min 
e 20s recebe 2000 pontos, e para cada segundo que exceda este tempo são descontados quatro pontos, 
assim como cada segundo abaixo se reflete em um ganho de mesmo valor. 
 
 Assim, não é de se estranhar, que os pentatletas sejam considerados aqueles mais completos, tanto 
em relação a capacidades físicas quanto habilidades esportivas, desde práticas remotas até o esporte 
moderno. 
 
Trajetória Olímpica 
  
 Em maio/junho de 1909, foi realizada uma sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI), na qual 
foi discutido sobre a inclusão do Pentatlo Moderno no programa olímpico de Estocolmo (1912). Contudo, a 
decisão foi adiada e em maio de 1911, em outra sessão do COI, realizada em Budapeste, o esporte foi 
incluído no programa dos Jogos 1912, com a fundamental participação do Barão de Coubertin na escolha. 
Pouco antes da realização das Olimpíadas, outra sessão foi realizada e o COI decidiu dividir todos os 
esportes em três categorias: indispensáveis, desejáveis e elegíveis; a modalidade foi integrada à primeira. 
O termo “moderno” foi adicionado ao nome do esporte, após a ocorrência de algumas adaptações, com o 
intuito de diferenciá-lo da antiga versão grega. 
 
 Até Londres (1948), só havia uma prova de disputa no Pentatlo Moderno, a prova individual 
masculina. Em Helsinque (1952), uma prova por equipes foi adicionada, que se manteve até os Jogos 
Olímpicos em Barcelona (1992). 
 
 A participação feminina só ocorreu em Sidney (2000), quase um século após a inserção da 
modalidade no programa. Nesta edição houve 36 mulheres participantes.   
 
 O pentatlo antigamente contava com a prova de Tiro logo no início, porém desde 2009, esta passou 
a ser intercalada com a corrida, também chamada de Evento Combinado, que é a última prova do esporte. 



 
 

Com o objetivo de reduzir o impacto ambiental, desde 2010, pistolas a laser substituíram pistolas de ar 
comprimido, sendo estas, inclusive, já utilizadas na última edição dos Jogos Olímpicos, em Londres (2012). 
   
Fez História 

 
 Lars Hall foi um atleta sueco do Pentatlo Moderno, que nasceu em 
30 de abril de 1927. Ele fez história porque foi o primeiro vencedor 
olímpico desta modalidade que não tinha vínculos militares. A medalha de 
ouro foi adquirida em Helsinque (1952), quando o cavalo sorteado para 
acompanhá-lo na competição equestre foi apontado como coxo, e então, 
foi substituído por outro. Este era tão veloz que Hall teve que apenas 
cuidar para não cair de cima dele ao longo do percurso. Além disto, nesta 
mesma edição olímpica, Hall por pouco não foi desclassificado da prova de 
tiro de pistola, porque tinha chegado atrasado ao local e só pôde 
continuar devido à irresolução de um protesto. 
 
 O atleta também obteve a medalha de prata na prova por equipes 
nesta edição de 1952, e na edição seguinte, em Melbourne/Estocolmo, 

em 1956, conquistou novamente a medalha de ouro. Lars Hall faleceu em 
26 de abril de 1991. 
 

 Lena Schöneborn foi um dos principais destaques da seleção alemã no Pentatlo Moderno, em 
Pequim (2008). Nesta edição ela conquistou a medalha de ouro e o total de pontos adquiridos por ela nas 
cinco provas (5792) foi o maior em provas femininas olímpicas até hoje. 
 

Ela nasceu em 11 de abril na cidade de Troisdorf, em 
1986. Treinou em muitos esportes, como ginástica, tênis 
e atletismo, mas quando fez 10 anos de idade começou 
a treinar natação no SpVgg Lülsdorf-Ranzel. Aos 14 anos 
teve seu primeiro contato com o Pentatlo Moderno, por 
meio do treinador Kersten Palmer, a partir de então 
passou a dedicar-se exclusivamente as demais provas 
aprimorando-se cada vez mais. 

 

 Além de sua conquista olímpica, já obteve quatro 
medalhas de ouro, quatro de prata e quatro de bronze 
em disputas de revezamento feminino, equipe feminina 
e individuais em campeonatos mundiais. 

  
Potência Olímpica 
 
 A seleção da Lituânia tem sido surpreendente nesses últimos anos. De 2004 até 2012 (Atenas, 
Pequim e Londres), foi a seleção que mais conquistou medalhas em Jogos Olímpicos um total de quatro 
(uma de ouro, duas de prata e uma de bronze).  
 
 Além disso, defende os recordes mundiais nas provas femininas do Pentatlo Moderno de Tiro e tem 
ocupado a primeira colocação do ranking mundial masculino e feminino, representada pelos atletas 
Justinas Kin e Laura Asadauskaitė, respectivamente. Com tais resultados, é uma das mais favoritas ao pódio 
nesta modalidade olímpica nos Jogos no Rio de Janeiro, em 2016. 
 
 

Lars Hall. Imagem disponível em: 
<http://nla.gov.au/nla.pic-vn3125208-v>. 

Lena Schöneborn. Imagem disponível em: <http://bilder.augsburger-
allgemeine.de/img/sonstige-sportarten/crop24007276/741721758-

ctopTeaser/Grosse-Beachtung-findet-Lena-Schoeneborn-meist-nur-bei-
Olympischen-Spielen.jpg>. 



 
 

De Olho Neles 
 

 Adam Marosi é uma das principais promessas da seleção da 
Hungria. Ele nasceu em 26 de julho de 1984 e nadava em seu tempo 
livre, até que começou a praticar as demais provas e a competir no 
Pentatlo Moderno. Suas principais influências são os ex-pentatletas 
Balczó András e Balogh Gábor que foram campeões olímpicos. 
Também é fã da banda AC/DC, tem uma tatuagem que homenageia o 
guitarrista Angus Young e afirma que ela lhe dá forças quando se sente 
cansado.  
 
 Até hoje, conquistou sete medalhas em campeonatos mundiais 
(três de ouro, uma de prata e três de bronze) e dez em campeonatos 
europeus (cinco de ouro, três de prata e duas de bronze). Nos Jogos 
Olímpicos em Londres (2012), conquistou sua primeira medalha, a de 
bronze. Atualmente, encontra-se em terceiro lugar do ranking mundial 
e provavelmente será um dos principais competidores nos Jogos 

Olímpicos no Rio de Janeiro (2016). 
 

 Laura Asadauskaitė é uma das representantes da seleção 
lituana que foi vencedora do Pentatlo Moderno olímpico em Londres 

(2012). Ela nasceu em 28 de fevereiro de 1984 e quando tinha 15 anos, a família de Laura, investiu em sua 
carreira de modelo, porém a atleta preferia praticar esportes. 
Começou na natação e pensou até em desistir, porque seu sonho 
mesmo era treinar na patinação artística, mas não havia nenhum 
Ring de Patinação próximo do lugar que morava. Ela é casada 
com Andrejus Zadneprovskis, também pentatleta. 
 

Foi descoberta pelo treinador Kliosovas, em 2001 e, desde 
então, tem se destacado nas competições que participa. Obteve 
até 2013: uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos (2012), cinco 
medalhas em campeonatos mundiais (uma de ouro, uma de prata 

e três de bronze), e cinco em campeonatos europeus (três de 
ouro, duas de prata e uma de bronze). Além disto, está na 
primeira posição do ranking mundial, mostrando novamente que 
tem grandes chances de conquista no Rio de Janeiro, em 2016. 
 
Pentatlo Moderno no Brasil 
 
 A primeira disputa desta modalidade no país ocorreu em 1922, em decorrência de uma série de 
eventos que visavam comemorar o centenário da independência do Brasil. A partir daí as disputas ficaram 
centradas em complexos militares, tanto que os primeiros atletas brasileiros a competir 
internacionalmente foram representantes das forças armadas. Alguns exemplos: Eric Tinoco - era capitão 
do exército e conquistou a medalha de ouro para o país em 1951, nos Jogos Pan-Americanos de Buenos 
Aires; Wenceslau Malta – coronel do exército, também garantiu o lugar mais alto do pódio para o Brasil, 
desta vez na edição do Pan-Americano de Chicago (1959); Eduardo Leal de Medeiros e Aloysio Alves Borges 
– ambos capitães do exército, juntaram-se a Eric para representar o Brasil nas Olimpíadas de Helsinque 
(1952) na prova individual. 

Adam Marosi. Imagem disponível em: 
<http://www3.pictures.zimbio.com/gi/Adam+Mar
osi+Olympics+Day+15+Modern+Pentathlon+0Q5Xf

nNuSu2l.jpg>. 

Laura Asadauskaite. Imagem disponível em: 
<http://www.15min.lt/images/photos/616246/big/laura-

asadauskaite-is-lietuvos-laimejo-aukso-medali-siuolaikines-
penkiakoves-rungtyje-502d0b8aba3b3.jpg>. 



 
 

 Em se tratando de Jogos Olímpicos, o Brasil teve sua primeira participação nesta modalidade 
apenas em Berlim (1936) e foi representado por três atletas: Anísio Rocha, Guilherme Catramby e Rui Pinto 
Duarte. 
 
 O Pentatlo Moderno ainda é pouco valorizado e difuso no país. Sua instituição regulamentadora em 
âmbito nacional foi formada apenas em 2001 – Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM) – 
por três entidades estaduais: Federação de Pentatlo Moderno do Estado do Rio de Janeiro, Federação 
Gaúcha de Pentatlo Moderno e Federação de Pentatlo Moderno do Distrito Federal. Antes desta data, o 
esporte ficava a encargo da Confederação Brasileira de Desportos Terrestres. Atualmente as federações de 
São Paulo e Pernambuco também integram a CBPM. 
 
 Coincidência ou não, o retorno de atletas brasileiros aos Jogos Olímpicos para a disputa do Pentatlo 
Moderno se deu, apenas, após a criação da CBPM. Em Atenas (2004), o país foi representado, no feminino, 
pela norte-americana naturalizada brasileira Samanta Harvey e, no masculino, pelo tenente Daniel Santos. 
Antes disso, a última participação havia acontecido apenas em Tóquio (1964). 
 
 Desde então, o esporte tem crescido em número de participantes e visibilidade. Espera-se, assim, 
que com um maior nível de organização, alguns atletas que têm despontado (como é o caso de Yane 
Marques), consigam vislumbrar melhores resultados em competições de alto nível e novos atletas 
encontrem bases adequadas para seguir praticando a modalidade profissionalmente. 
 
Nosso Destaque 

 
 A atleta Yane Marques é a primeira e única 
medalhista olímpica do Brasil, da América Latina e do 
Hemisfério Sul no Pentatlo Moderno. Ela nasceu em 7 
de janeiro de 1984 em Afogados da Ingazeira, 
Pernambuco. Iniciou na natação, mas hoje dedica-se 
inteiramente ao Pentatlo Moderno. É formada em 
Educação Física, porém o Jornalismo também é um dos 
cursos que gostaria de frequentar. 
 
 Em 2007, conquistou a medalha de ouro nos 

Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Em 2009 ficou 
com o segundo lugar na final da Copa do Mundo de 
Pentatlo Moderno. Em 2011, conquistou uma medalha 

de ouro e uma de prata nos Jogos Mundiais Militares, realizados no Rio de Janeiro; e obteve a medalha de 
prata no Pan-Americano em Guadalajara. Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, conquistou a medalha 
de bronze, conquista inédita para o Brasil. E, recentemente, obteve a medalha de prata no Mundial 
realizado em Taiwan, em 2013.  
 
 Yane encontra-se na primeira posição do ranking brasileiro e na terceira do ranking mundial. Após a 
conquista em Londres afirmou que: “o melhor momento da carreira de um atleta é subir no pódio”. Após a 
conquista realizada em Londres, existem grandes chances de este feito acontecer novamente nos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. 
 
  

Yane Marques. Imagem disponível em: 
<http://www.rio2016.com/sites/default/files/imagecache/switcher_960x

620_rounded_corners/150217614.jpg>. 



 
 

 
 
Quadro de medalhas – Jogos Olímpicos 
 

ANO LOCAL 1º 2º 3º BRASIL ESPECIFICAÇÕES 

MASCULINO             

1912 ESTOCOLMO SUÉCIA                                                        
Medalhas: 1 
Ouro, 1 Prata e 
1 Bronze 

  NÃO 
PARTICIPOU 

 1920 ANTUÉRPIA SUÉCIA                                                        
Medalhas: 1 
Ouro, 1 Prata e 
1 Bronze 

  NÃO 
PARTICIPOU 

 1924 PARIS SUÉCIA                                                        
Medalhas: 2 
Ouro, 1 Prata e 
1 Bronze 

FRANÇA                                        
Medalhas: 1 Prata 

FINLÂNDIA                                                
Medalhas: 1 
Bronze  

NÃO 
PARTICIPOU 

 1928 AMSTERDÃ SUÉCIA                                                        
Medalhas: 1 
Ouro e 1 Prata  

ALEMANHA                                            
Medalhas: 1 Bronze 

 NÃO 
PARTICIPOU 

 1932 LOS 
ANGELES 

SUÉCIA                                                        
Medalhas: 1 
Ouro e 1 Prata  

ESTADOS UNIDOS                                              
Medalhas: 1 Bronze 

 NÃO 
PARTICIPOU 

 1936 BERLIM ALEMANHA                                               
Medalhas: 1 
Ouro 

ESTADOS UNIDOS                                              
Medalhas: 1 Prata 

ITÁLIA                                                 
Medalhas: 1 
Bronze 

PARTICIPOU  

1948 LONDRES SUÉCIA                                                        
Medalhas: 1 
Ouro e 1 
Bronze  

ESTADOS UNIDOS                                              
Medalhas: 1 Prata  

 PARTICIPOU  

1952 HELSINQUE HUNGRIA                                                    
Medalhas: 1 
Ouro, 1 Prata e 
1 Bronze 

SUÉCIA                                                        
Medalhas: 1 Ouro e 
1 Prata  

FINLÂNDIA                                                
Medalhas: 1 
Bronze  

PARTICIPOU  

1956 MELBOURNE FINLÂNDIA                                                
Medalhas: 1 
Prata e 2 
Bronze  

SUÉCIA/ UNIÃO 
SOVIÉTICA                                                        
Medalhas: 1 Ouro   

ESTADOS 
UNIDOS                                              
Medalhas: 1 
Prata  

PARTICIPOU 

 1960 ROMA HUNGRIA                                                    
Medalhas: 2 
Ouro e 1 Prata  

UNIÃO SOVIÉTICA                                                        
Medalhas: 1 Prata   

ESTADOS 
UNIDOS                                              
Medalhas: 2 
Bronze  

PARTICIPOU 

 1964 TÓQUIO UNIÃO 
SOVIÉTICA                                                        
Medalhas: 1 
Ouro, 1 Prata e 
1 Bronze   

HUNGRIA                                                    
Medalhas: 1 Ouro e 
1 Bronze  

ESTADOS 
UNIDOS                                              
Medalhas: 1 
Prata  

PARTICIPOU 

 1968 CIDADE DO 
MÉXICO 

HUNGRIA                                                    
Medalhas: 1 
Ouro e 1 Prata  

SUÉCIA                                                        
Medalhas: 1 Ouro   

UNIÃO 
SOVIÉTICA                                                        
Medalhas: 1 

NÃO 
PARTICIPOU 

 



 
 

Prata e 1 
Bronze  

1972 MUNIQUE UNIÃO 
SOVIÉTICA                                                        
Medalhas: 1 
Ouro, 1 Prata e 
1 Bronze   

HUNGRIA                                                    
Medalhas: 1 Ouro e 
1 Prata  

FINLÂNDIA                                                
Medalhas: 1 
Bronze  

NÃO 
PARTICIPOU 

 1976 MONTREAL GRÃ-
BRETANHA/ 
POLÔNIA                                                 
Medalhas: 1 
Ouro  

TCHECOSLOVÁQUIA                      
Medalhas: 1 Prata e 
1 Bronze 

UNIÃO 
SOVIÉTICA                                                        
Medalhas: 1 
Prata   

NÃO 
PARTICIPOU 

 

1980 MOSCOU UNIÃO 
SOVIÉTICA                                  
Medalhas: 2 
Ouro e 1 
Bronze 

HUNGRIA                                                    
Medalhas: 2 Prata  

SUÉCIA                                                
Medalhas: 1 
Bronze 

NÃO 
PARTICIPOU 

 1984 LOS 
ANGELES 

ITÁLIA                                                           
Medalhas: 2 
Ouro e 1 
Bronze 

ESTADOS UNIDOS/ 
SUÉCIA                                           
Medalhas: 1 Prata  

FRANÇA                                                 
Medalhas: 1 
Bronze 

NÃO 
PARTICIPOU 

 1988 SEUL HUNGRIA                                                    
Medalhas: 2 
Ouro   

ITÁLIA                                                           
Medalhas: 2 Prata 

GRÃ-
BRETANHA/ 
UNIÃO 
SOVIÉTICA                                                
Medalhas: 1 
Bronze 

NÃO 
PARTICIPOU 

 

1992 BARCELONA POLÔNIA                                                     
Medalhas: 2 
Ouro 

CEI                                                     
Medalhas: 1 Prata e 
1 Bronze 

HUNGRIA                                                         
Medalhas: 1 
Prata 

NÃO 
PARTICIPOU 

 

1996 ATLANTA KAZAQUISTÃO                                             
Medalhas: 1 
Ouro 

RÚSSIA                                            
Medalhas: 1 Prata  

HUNGRIA                                                         
Medalhas: 1 
Bronze 

NÃO 
PARTICIPOU 

 2000 SYDNEY RÚSSIA                                                         
Medalhas: 1 
Ouro  

HUNGRIA                                          
Medalhas: 1 Prata  

BIELORRÚSSIA                                                
Medalhas: 1 
Bronze 

NÃO 
PARTICIPOU 

 

2004 ATENAS RÚSSIA                                                        
Medalhas: 1 
Ouro  

LITUÂNIA                                                         
Medalhas: 1 Prata  

REPÚBLICA 
TCHECA                                                  
Medalhas: 1 
Bronze 

PARTICIPOU  

2008 PEQUIM RÚSSIA                                                            
Medalhas: 1 
Ouro  

LITUÂNIA                                          
Medalhas: 1 Prata e 
1 Bronze 

 NÃO 
PARTICIPOU 

 

2012 LONDRES REPÚBLICA 
TCHECA                                             
Medalhas: 1 
Ouro  

CHINA                                           
Medalhas: 1 Prata 

HUNGRIA                                           
Medalhas: 1 
Bronze 

NÃO 
PARTICIPOU 

 

Considerando - 1º Lugar: 3 pontos, 2º Lugar: 2 pontos, 3º Lugar: 1 ponto. 

       ANO LOCAL 1º 2º 3º BRASIL ESPECIFICAÇÕES 

FEMININO           



 
 

2000 SYDNEY GRÃ-
BRETANHA                                                             
Medalhas: 1 
Ouro e 1 
Bronze 

ESTADOS UNIDOS                                           
Medalhas: 1 Prata 

 NÃO 
PARTICIPOU 

 2004 ATENAS HUNGRIA                                                             
Medalhas: 1 
Ouro  

LETÔNIA                                           
Medalhas: 1 Prata 

GRÃ-
BRETANHA                                                 
Medalhas: 1 
Bronze 

PARTICIPOU  

2008 PEQUIM ALEMANHA                                                             
Medalhas: 1 
Ouro 

GRÃ-BRETANHA                                                 
Medalhas: 1 Prata  

UCRÂNIA                                            
Medalhas: 1 
Bronze 

PARTICIPOU 

 2012 LONDRES LITUÂNIA                                                             
Medalhas: 1 
Ouro  

GRÃ-BRETANHA                                            
Medalhas: 1 Prata  

BRAISL                                                
Medalhas: 1 
Bronze 

PARTICIPOU 

 

   

http://www.olympic.org/olympic-
results/london-2012/fencing 

   
  



 
 

Gráficos 
Pentatlo moderno masculino 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pentatlo moderno feminino 
 

 
 

 
 
  



 
 

Para saber mais 
 
COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
<http://www.olympic.org/modern-pentathlon-equipment-and-history?tab=history> 
<http://www.olympic.org/modern-pentathlon-equipment-and-history?tab=equipment> 
<http://www.olympic.org/lars-hall> 
<http://www.olympic.org/modern-pentathlon> 
 
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO 
<http://timebrasil.cob.org.br/esportes/pentatlo-moderno> 
<http://www.cob.org.br/confederacoes-brasileiras/confederacao-brasileira-de-pentatlo-moderno> 
<http://timebrasil.cob.org.br/atletas/yane-marcia-campos-da-fonseca-marques> 
 
UNIÃO INTERNACIONAL DE PENTATLO MODERNO 
<http://www.pentathlon.org/> 
<http://www.pentathlon.org/athletes/rankings/> 
<http://www.pentathlon.org/athletes/athlete-bio/?id=4362> 
<http://www.pentathlon.org/athletes/athlete-bio/?id=4232> 
>http://www.pentathlon.org/tag/adam-marosi/> 
 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PENTATLO MODERNO 
<http://www.pentatlo.org.br/cbpm_historico.php> 
<http://www.pentatlo.org.br/pm_modalidades.php> 
<http://pentatlo.org.br/noticia_detalhe.php?cod_noticias=682> 
<http://pentatlo.org.br/pdf/702.pdf> 
 
SITE CLICK SPORTS 
<http://www.clicksports.com.br/regras-do-pentatlo-moderno/1/> 
 
PORTAL UOL 
<http://pan.uol.com.br/pan/2007/modalidades/pentatlomoderno/nobrasil.jhtm> 
 
SITE OFICIAL DA ATLETA LENA SCHÖNEBORN 
<http://www.lena-schoeneborn.com/profil.html> 
 
SITE OFICIAL RIO 2016 
<http://www.rio2016.com/os-jogos/rumo-ao-rio/yane-marques> 
<http://www.rio2016.com/os-jogos/olimpicos/esportes/pentatlo-moderno> 
 
SITE DA REVISTA LITUANA 15MIN 
<http://www.15min.lt/en/article/culture-society/pentathlete-laura-asadauskaite-lithuania-s-golden-
sportswoman-528-242495> 
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