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O Japão e as Olimpíadas 

O Primeiro País-Sede das Olimpíadas na Ásia 

 
Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964 
Cerca de 5.500 atletas de 94 países competiram em 20 modalidades nessas olimpíadas  
(Foto: Cortesia de Photo Kishimoto) 

Introdução 

O Japão tem sido um entusiasta dos Jogos Olímpicos desde as 5as. Olimpíadas, realizadas em 
Estocolmo, em 1912. Embora Tóquio tenha sido promovida com grande expectativa como a sede dos 
Jogos de 1940, essas Olimpíadas foram canceladas em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Os 
Jogos Olímpicos de 1964 (Tóquio) e as Olimpíadas de Inverno de 1972 (Sapporo) foram, 
respectivamente, a primeira vez que a Ásia sediou os jogos olímpicos de verão e de inverno. As 
Olimpíadas de Inverno de Nagano de 1998 marcaram a terceira vez que o Japão sediou uma 
competição olímpica.  

História 

Seguindo as reivindicações do atleta judoca Jigoro Kano, o Comitê Olímpico Japonês – JOC (Japanese 
Olympic Committee) foi estabelecido em 1911. Dois atletas foram enviados para participar das 5as. 
Olimpíadas em Estocolmo no ano seguinte. Os dois primeiros japoneses a participarem como membros 
da delegação nacional do Japão foram Yahiko Mishima, um corredor da modalidade sprint, e Shizo 
Kanakuri, um corredor de longa distância. 

Embora os jogos seguintes estivessem marcados para acontecer em 1916, eles foram cancelados em 
decorrência da Primeira Guerra Mundial. Nos Jogos de Antwerp de 1920, o Japão organizou uma 
delegação de 15 pessoas e ganhou suas primeiras medalhas: um par de medalhas de prata no tênis 
individual e duplo. 

Nos Jogos de Amsterdã de 1928, o Japão ganhou suas duas primeiras medalhas de ouro, em atletismo e 
natação. A atleta Hitomi Kinue se tornou a primeira mulher a se juntar à delegação olímpica japonesa. 
Ela recebeu uma medalha de prata na corrida de 800 metros e seu sucesso encorajou mais mulheres a 
disputarem esportes competitivos. 
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Uma delegação de 131 membros representou o Japão nos Jogos de Los Angeles de 1932, incluindo 16 
mulheres. Os atletas japoneses ganharam um total de 7 medalhas de ouro, 7 de prata e 4 de bronze 
em atletismo, natação, hipismo e hóquei em campo. 

Nos Jogos de Berlim de 1936, o Japão enviou uma das maiores delegações de sua história: 179 atletas, 
incluindo 17 mulheres. As partidas foram transmitidas ao vivo via rádio através da Empresa Japonesa 
de Transmissão – NHK (Nippon Hoso Kyokai), e os entusiastas do esporte acompanharam as conquistas 
dos atletas sintonizados no rádio até tarde da noite (devido às diferenças de horário entre o Japão e a 
Europa). Em Berlim, a nadadora Hideko Maehata se tornou a primeira mulher japonesa a ganhar 
medalha de ouro em uma competição olímpica depois de ganhar nos 200 metros de nado peito. 

Em fevereiro de 1936, o Comitê Olímpico Internacional (COI) escolheu Tóquio e Sapporo como as sedes 
das Olimpíadas de Verão e de Inverno respectivamente, que seriam realizadas em 1940. Contudo, os 
Jogos Olímpicos de Tóquio foram cancelados devido à Segunda Guerra Mundial. Os Jogos Olímpicos de 
Londres de 1944 também foram suspensos pelo mesmo motivo, sendo realizados somente em 1948. 

O Japão não foi convidado a participar dos Jogos de 1948 em Londres, mas foi readmitido ao Comitê 
Olímpico Internacional em 1951, e enviou uma equipe de 72 atletas para os Jogos de 1952 em Helsinki. 
Uma delegação de 100 homens e 16 mulheres viajou para Melbourne em 1956 e ganhou um total de 19 
medalhas, incluindo 4 de ouro. 

Em 1960, o Japão organizou uma grande equipe de 147 homens e 20 mulheres para participar das 
Olimpíadas de Roma. Na cerimônia de encerramento, os atletas dos 84 países participantes foram 
relembrados que dentro de quatro anos se encontrariam novamente em Tóquio. 

Os Jogos de Tóquio e Posteriormente 

Em 1952, terminou a ocupação militar pós-guerra do Japão, e o país enviou sua candidatura ao COI 
para que Tóquio fosse a sede das 17as. Olimpíadas, que seriam realizadas em 1960. A cidade 
vencedora foi Roma, mas o Japão não perdeu sua determinação. Em outubro de 1955, a Legislatura 
Metropolitana de Tóquio aprovou a decisão de enviar uma nova candidatura para sediar as 18as. 
Olimpíadas, em 1964. 

Uma delegação japonesa visitou Munique, na Alemanha, para a 55a. reunião do COI. O Japão tinha 
grandes expectativas de ganhar o direito de sediar os jogos e preparou uma campanha agressiva para 
tomar os votos das outras duas cidades rivais de Detroit e Viena. Por fim, em 26 de março de 1960, os 
delegados do COI levaram a questão a voto. 

Para o Japão, sediar as 18as. Olimpíadas em outubro de 1964 era um evento histórico que significava o 
fim do período de reconstrução pós-guerra e enfatizava o alto crescimento econômico do Japão. 
Durante os cinco anos que antecederam 1964, os preparativos para os jogos literalmente 
transformaram a aparência de Tóquio. As estradas da cidade e dos subúrbios foram ampliadas, uma 
grande Vila Olímpica foi erguida em Yoyogi, e a NHK construiu um novo centro de transmissão nas 
proximidades para cobrir o evento. Estima-se que o custo total dos preparativos para o evento tenha 
sido o maior da história das Olimpíadas. 

Mas provavelmente o maior projeto associado com os Jogos Olímpicos seja o trem-bala Shinkansen – 
considerado o mais rápido do mundo – que começou a funcionar entre Tóquio e Osaka em 1º de 
outubro, nove dias antes do início dos jogos. 

As Olimpíadas de Tóquio atraíram mais de 5.500 participantes de 94 países. Dezesseis delegações 
nacionais, principalmente de países em desenvolvimento, participaram dos Jogos pela primeira vez. A 
cerimônia de abertura, em 10 de outubro, registrou uma audiência de 87,4% dos televisores. 
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Como nação sede, o Japão enviou a maior delegação já organizada: 296 homens e 61 mulheres. 
Incentivados pelos gritos de motivação de seus compatriotas, os atletas japoneses conseguiram 
medalhas no boxe, ginástica, luta, atletismo, levantamento de peso e tiro. Um dos momentos mais 
emocionantes dos jogos foi no vôlei feminino, quando a equipe japonesa ganhou um jogo difícil contra 
a União Soviética para ganhar a medalha de ouro. 

Também nas Olimpíadas de Tóquio, um esporte nativo do Japão, o judô, foi admitido como 
modalidade olímpica (apenas masculino) pela primeira vez. Os atletas japoneses ganharam medalhas 
de ouro em todas as divisões de peso, exceto na ilimitada, onde os holandeses venceram. 

Os Jogos de Tóquio registraram o estabelecimento de 47 novos recordes mundiais e 111 recordes 
olímpicos. As 16 medalhas de ouro, 5 de prata e 8 de bronze conquistadas pela delegação japonesa 
marcaram seu melhor desempenho olímpico na história, colocando o Japão em terceiro lugar no 
ranking geral de medalhas, atrás dos Estados Unidos e da União Soviética. 

 
Ryoko Tani 
A judoca Ryoko Tani ganhou uma medalha de ouro tanto nas Olimpíadas de Sydney de 2000 como nas 
Olimpíadas de Atenas de 2004. Ela também ganhou uma medalha de bronze nos Jogos de Pequim de 
2008.  
(Foto: Cortesia de Photo Kishimoto) 

Atletas Japoneses nas Olimpíadas de Verão 

O Japão se destacou no judô masculino olímpico desde os Jogos de Munique em 1972, tendo ganhado 
medalhas de ouro em todas as competições olímpicas desde então. Nos Jogos Olímpicos de Atenas de 
2004, Nomura Tadahiro, um judoca da categoria 60 kg masculino, conseguiu sua terceira medalha de 
ouro consecutiva. Os homens japoneses também levaram o ouro na categoria acima de 100 kg (a 
categoria mais pesada) por duas olimpíadas consecutivas, com a vitória de Keiji Suzuki em Atenas e de 
Satoshi Ishii nos Jogos de Pequim de 2008. As mulheres japonesas também tiveram um bom 
desempenho no judô desde os Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, quando a modalidade feminina 
estreou como esporte olímpico oficial. A judoca Ryoko Tani conquistou medalhas por cinco Olimpíadas 
seguidas, dos Jogos de Barcelona até os Jogos de Pequim, incluindo a segunda medalha de ouro 
consecutiva na categoria de 48 kg que ela conquistou em Atenas. 
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A equipe olímpica masculina de ginástica artística ganhou medalhas de ouro em cinco competições 
olímpicas consecutivas até as Olimpíadas de Montreal de 1976 e, desde então, a equipe também 
conquistou o ouro em Atenas e a prata em Pequim. Nos Jogos de Pequim, o ginasta japonês Kohei 
Uchimura ganhou uma medalha de prata na modalidade AA (all-around) individual de ginástica 
artística masculina. 

Nas modalidades de natação, seis nadadores japoneses ganharam medalhas de ouro desde os Jogos de 
Munique. Iwasaki Kyoko ganhou a medalha de ouro nos 200 metros feminino de nado peito nos Jogos 
de Barcelona quando tinha apenas 14 anos de idade, sendo a medalhista de ouro mais jovem da 
história das competições olímpicas de natação. Além disso, Kitajima Kosuke ganhou medalhas de ouro 
consecutivas nas modalidades 100 metros e 200 metros masculino de nado peito nos Jogos de Atenas e 
de Pequim.  

Na categoria atletismo, a maratona em particular tem sido fonte de várias medalhas para os atletas 
japoneses. Takahashi Naoko ganhou a maratona feminina nos Jogos Olímpicos de Sydney e Noguchi 
Mizuki levou o ouro na mesma modalidade em Atenas. No lançamento de martelo masculino, Murofushi 
Koji ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas, e Nobuharu Asahara e seu time ganharam a 
medalha de bronze nos 400m de revezamento masculino, nas Olimpíadas de Beijing. 

As equipes japonesas também ganharam medalhas de ouro nos esportes com bola, incluindo no vôlei 
masculino em Munique, no vôlei feminino em Montreal e na competição de softball (apenas feminino) 
em Pequim. A equipe masculina de futebol também ganhou medalha de bronze nas Olimpíadas da 
Cidade do México de 1968, quando Kunishige Kamamoto foi o artilheiro do torneio. 

Em outros esportes, o Japão ganhou uma medalha de prata e uma de bronze nas Olimpíadas de 
Pequim nas modalidades de luta masculina, marcando 14 Olimpíadas consecutivas nas quais os 
lutadores japoneses ganharam uma medalha, desde as Olimpíadas de Helsinki. Na luta feminina, que 
se tornou modalidade oficial desde os Jogos de Atenas, as lutadoras Saori Yoshida e Kaori Icho 
ganharam medalhas de ouro consecutivas nos Jogos de Atenas e Pequim em suas modalidades de 55 kg 
e 63 kg respectivamente. As lutadoras japonesas já ganharam medalhas em todas as modalidades de 
peso. 

 
Mao Asada 
Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, em Vancouver, Mao Asada ganhou a medalha de prata na 
patinação feminina  
(Foto: Cortesia de Photo Kishimoto) 
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As Olimpíadas de Inverno 

A primeira delegação japonesa nas Olimpíadas de Inverno estreou na segunda edição do evento, 
realizada em St. Moritz, Suíça, em 1928. A primeira delegação a ter um membro do sexo feminino 
apareceu em 1936 nas Olimpíadas de Inverno de Garmisch-Partenkirchen, Alemanha. Desde então, o 
Japão tem participado das Olimpíadas de Inverno todos os anos, exceto nos Jogos de Oslo em 1948. 
Em 1956, Chiharu Igaya alcançou a segunda posição no slalom em Cortina d'Ampezzo, Itália. Foi a 
primeira medalha conquistada pelo Japão na história das Olimpíadas de Inverno. 

A cidade de Sapporo, em Hokkaido, ganhou a competição para sediar as 11as. Olimpíadas de Inverno 
em fevereiro de 1972. Esses Jogos atraíram 1.128 atletas de 35 países. Os Jogos de Sapporo também 
marcaram a primeira vez que um atleta japonês conquistou uma medalha de ouro nos Jogos de 
Inverno, com Kasaya Yukio conquistando o primeiro lugar no salto de 70 metros com ski. 

Jogos de Nagano 

Os Jogos de Nagano aconteceram de 7 a 22 de fevereiro de 1998. Os locais de competição, além da 
cidade principal de Nagano, também incluíram famosos resorts de esportes de inverno como Shiga 
Kogen, Hakuba, Karuizawa e Nozawa Onsen.  

Coincidindo com os Jogos de Inverno, Nagano também sediou a 107ª Reunião da Assembleia-Geral do 
COI. 

Os Jogos de Nagano foram as últimas Olimpíadas de Inverno sediadas no século XX. Setenta e dois 
países e distritos participaram, com 2.302 atletas competindo em 68 modalidades. As seguintes 
modalidades também estrearam como oficiais: slalom e snowboarding halfpipe, hóquei no gelo 
feminino (com participação de equipes do Canadá, Estados Unidos, Finlândia, China, Suécia e Japão), 
e curling.  

Um dos objetivos claros dos Jogos de Nagano era o da “coexistência com a beleza natural e seus 
recursos”. Em consistência com esse objetivo, novas obras foram evitadas ao máximo e diversas 
estratégias foram utilizadas para a reciclagem de recursos. 

Nas 7as. Paraolimpíadas de Inverno de Nagano de 5 a 14 de março, imediatamente depois dos Jogos 
Olímpicos, 580 atletas de 32 países e distritos competiram em 34 modalidades. 

Atletas Japoneses nos Jogos de Inverno 

Nos Jogos de Nagano, os atletas japoneses tiveram grande destaque, incluindo na medalha de ouro 
conquistada pelo saltador de esqui Kazuyoshi Funaki na modalidade large hill e na medalha de ouro 
conquistada pela equipe japonesa de salto com esqui na mesma modalidade. 

A modalidade 500 metros masculino de patinação de velocidade foi um grande sucesso para os atletas 
olímpicos japoneses. Desde os Jogos de Inverno de Sarajevo de 1984, o Japão ganhou um total de nove 
medalhas na modalidade, incluindo o ouro conquistado por Hiroyasu Shimizu nos Jogos de Nagano, e as 
medalhas de prata e bronze conquistada respectivamente por Keiichiro Nagashima e Joji Kato nos 
Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver de 2010. 

Na patinação feminina, Midori Ito ganhou medalha de prata no Jogos de Albertville de 1992 e Shizuka 
Arakawa ganhou a medalha de ouro nos Jogos de Torino de 2006, enquanto nos Jogos de Vancouver, 
Mao Asada ganhou medalha de ouro na patinação feminina e Daisuke Takahashi ganhou medalha de 
bronze na patinação masculina. 



 

6 
 

Na modalidade combinado nórdico, a equipe japonesa ganhou medalhas de ouro consecutivas nos 
Jogos de Albertville e nos Jogos de Lillehammer de 1994, e Takanori Kono ganhou uma medalha de 
prata na mesma modalidade nos Jogos de 1994. No esqui feminino estilo livre mogul, Tae Satoya 
ganhou medalha de ouro nos Jogos de Nagano e medalha de bronze nos Jogos de Salt Lake City de 
2002. 

Os Jogos Olímpicos de Londres 

Nas Olimpíadas de Londres, Saori Yoshida ganhou uma medalha de ouro em luta greco-romana 
feminina, estendendo sua sequência de ganhar o ouro pela terceira olimpíada seguida. Na ginástica 
individual masculina, Kohei Uchimura, três vezes campeão da Copa do Mundo de Ginástica Artística, 
ganhou uma medalha de ouro. Enquanto Kaoru Matsumoto ganhou uma medalha de ouro em judô, a 
Nadeshiko Japan (Seleção Japonesa Feminina) ganhou uma medalha de prata no futebol feminino. No 
total, o Japão ganhou 38 medalhas, sendo 7 de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. 

  
Uchimura Kohei 
Vencedor da medalha de ouro de Ginástica Artística masculina 


