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O Mestre Morihei Ueshiba nasce em Tanabe (Prefeitura de Wakayama) a 14 de Dezembro de 1883 e morre a 26 
de Abril de 1969. É o único rapaz dos 5 filhos de Yoroku and Yuki Ueshiba. Caracterizado por uma constituição 
fraca e pequena estatura (1,54 m de altura), encontra-se muitas vezes doente. Desde tenra idade é grandemente 
atraído pela religião. Estuda o chinês e a religião budista sob a direcção dum sacerdote shingon. Manifesta um 
grande interesse pela oração e pela meditação. Os seus pais, olhando a saúde do jovem Morihei, aconselham ao 
filho a prática de actividades físicas, tais como o sumo e a natação. 
 
Em 1901, durante a sua estadia em Tokyo, Ueshiba vende produtos de livraria/papelaria, durante o dia, usando 
uma bancada móvel instalada na rua, e aos serões, dedica-se a estudar antigas técnicas de Ju-jitsu, em particular 
a “Tenshin Shin'yo Ryu“ sobe a direcção do mestre Tokusaburo Tozawa. Paralelamente, pratica o Ken-Jutsu 
(sabre) num dojo de “Shinkage Ryu”. 
 
Aos 20 anos entra num regimento de infantaria onde estuda o juken jutsu (combate com baionete) e participa na 
guerra russo-japonesa na Manchúria. Em 1906 sai da tropa. 
 
A partir de 1912, desloca-se com a sua família e um grupo de 80 pessoas para a ilha Hokkaido, ao abrigo dum 
programa do governo para repovoar a região norte do Japão, e ali fundam a vila de Shirataki. 
 
Durante essa época, encontra o mestre Sokaku Takeda, da escola Daito Ryu (Daito Ryu Aikiju Jutsu). Ueshiba 
convida o mestre Takeda a permanecer em sua casa e torna-se seu discípulo. 
 
Em 1919, tem a notícia que seu pai se encontra gravemente doente. Durante o caminho para Tanabe, cidade 
onde vive seu pai, ouve falar de Onisaburo Deguchi, co-fundador da religião Omoto Kyo, inspirada na religião 
xinto. A seguir à morte do pai (2 de janeiro de 1920) Morihei Ueshiba instala-se em Ayabe para estudar sob a 
direcção do Mestre Deguchi. 
 

Em 1924, segue o mestre Deguchi, para fundar na Mongólia uma 
comunidade utópica para o amor e a fraternidade universal, segundo os 
princípios do Omoto Kyo. Seis meses mais tarde ambos são presos 
durante alguns meses, por ordem do governo chinês, e, graças à 
intervenção do governo japonês, vão escapar de serem fuzilados. É 
durante esta época, que Morihei Ueshiba percebe que o verdadeiro 
Budo não é vencer um adversário pela força, mas, guardar a paz neste 
mundo, aceitando e favorecendo o desenvolvimento de todos os seres. 

 
É de todos estes encontros, vivências e experiências espirituais que em 1925 nasce o Aikido. 
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A partir de 1926, o nome de Ueshiba começa a ser conhecido por eminentes budokas e importantes 
personalidades do mundo politico ou militar, sendo visitado por muitos deles. 
 
Em 1931 instala-se num bairro de Tokyo, em Wakamatsu-cho, num dojo construído de raíz que ficou sendo 
conhecido com o nome de Kobukan. 
 
Durante a época da guerra, em 1942, Mestre Ueshiba afasta-se da vida de cidade e elege a aldeia de Iwama (a 
120 km de Tokyo) para aí viver e praticar. Ainda hoje, nesta cidade, podemos visitar o santuário do Aikido (Aiki 
Jinja). 
 
Após o período de guerra, os americanos proíbem a prática de todas as artes marciais. Em 1948, acabam no 
entanto por conceder uma autorização especial à escola Aikikai permitindo a abertura das suas portas e o voltar 
a lecionar a prática do Aikido pelo facto de esta prática conter uma mensagem de paz. 
 
A partir dessa altura o número de alunos não pára de aumentar e quando ocorre o falecimento do mestre 
Morihei Ueshiba, o Aikidô já se encontra difundido pelos cincos continentes. 
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