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Entrevista a Mestre Georges Stobbaerts1 
 
 
«Que o Sopro flua...» 
 
     À memória de Gilberto Bernardino 
 
 
 
AF: Budo e Aikido podem ser separados? 
 
GS: Evidentemente que não! O Budo, tal como hoje o conhecemos, é de facto um 
conceito muito moderno no Japão. Antes dos séculos XVII ou XVIII, o povo japonês 
falava mais de Bujitsu ou Heihô. Antes da época de Tokugawa, apenas se 
interessavam pelo Bujitsu que é do ponto de vista técnico totalmente diferente. É a 
mistura de diferentes filosofias, nomeadamente do Taoísmo e do Budismo, é o Bujitsu 
que fez emergir a noção de Budo. Na época de Kamakura, falava-se pouco do ideal, 
ou se preferir, de filosofia! É mais tarde que o espírito do Budo começa a 
desenvolver-se sob a influência do Zen.  
 
AF: Voltando ao Budo dito «moderno», será que os conceitos de Jigoro Kano, 
fundador do Judo, são os mesmos de Morihei Ueshiba? 
 
GS: Antes de mais, ainda que os conceitos vindos da tradição sejam apesar de tudo 
antigos, é preciso tomar consciência de que eles nos surpreendem sempre e são 
perfeitamente actuais. O Mestre Jigoro Kano nasceu no começo da era Meiji, mas a 
sua abordagem foi completamente diferente. 

Kano Sensei era um homem de grande cultura, um homem moderno, que 
dominava o inglês e conhecia a cultura europeia. Pensava sobretudo em usar as Artes 
Marciais na Educação Nacional e abri-las aos Jogos Olímpicos, ainda que mais tarde 
tenha reconhecido que a competição como único objectivo havia deformado o espírito 
do Judo. 

O Mestre Ueshiba, ao contrário, era um homem de tradição Budo. A sua 
linguagem estava muito impregnada de termos religiosos, influenciada pelo 
Shintoísmo e pela seita Omoto-Kyo e a sua visão do “Mundo Unificado” pelo 
princípio de Kotodama. Seria uma linguagem frequentemente difícil de entender por 
um japonês moderno. Podemos compreender algumas distorções dos seus discípulos 
quando defendem o espírito do Aikido, que se quer específico. Nakakura Sensei 
falou-me longamente disso. Ele foi genro de Ueshiba e chamou-se, aliás, Morihiro 
Ueshiba. Dizia-me que, naquela época, havia alguma confusão na compreensão do 
seu ensino. Noro, então uchideshi de Ueshiba, dizia também que os jovens uchideshi 
da época preocupavam-se mais com a prática física do Mestre Ueshiba do que com a 
sua filosofia, ou com o seu discurso esotérico. 

                                                 
1 Por Amândio de Figueiredo. 
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Mas no que me diz respeito, o que considero admirável é o Mestre Ueshiba, 
homem tradicional, ter sabido dar paradoxalmente ao Aikido um carácter universal. O 
Aikido é para mim uma constante fonte de admiração, sobretudo o seu conceito de 
«Harmonia Universal». 
 
AF: Esta harmonia, preconizada por O’Sensei, parece longe de se encontrar 
realizada no próprio seio do Aikido. 
 
GS: Estou inteiramente de acordo. O problema que se põe é um dos grandes 
paradoxos do Aikido. Isto mereceria um debate mais longo...  

O problema coloca-se primeiro aos mais antigos, porque relativamente aos 
principiantes (felizmente) isto não tem qualquer importância. Eles têm a sorte de 
possuir o «puro espírito do principiante». 

Para os mais antigos, o paradoxo é maior. Interessamo-nos em excesso pelo 
nosso Ego, pela nossa «Unicidade».  

Num certo sentido, está certo. Mas torna-se perigoso quando isso conduz a um 
egocentrismo demasiado desenvolvido e acabamos por perder as raízes e os 
verdadeiros objectivos da Via, «Do». É a razão pela qual os praticantes se preocupam 
excessivamente em se identificar com o estilo de uma ou de outra escola em vez de 
aprofundar o que já conhecem. Toda a gente esquece os princípios! O resto mais não é 
do que variantes técnicas. Repetir a técnica como uma máquina não conduz a nada, a 
não ser que ela assente nos princípios. Caso contrário não é Aikido aquilo que 
praticamos. «Ciência sem consciência não é senão ruína da alma.» 
 
AF: Não será o próprio princípio das Artes Marciais que nos torna demasiado 
egocêntricos? No Aikido, ensinam-nos a ser o centro e o adversário não deve poder 
envolver-nos.   
 
 GS: O princípio de que me fala é um princípio técnico. Os princípios do Budo, de 
que eu falo, correspondem a uma visão mais larga, mais social se quiser. Eu não lhe 
falarei aqui de espiritualidade.  

O Aikido, para mim, tem diferentes graus. O primeiro é dirigido ao 
desenvolvimento do indivíduo, do seu Ego, da descoberta de si mesmo e das suas 
possibilidades; e ao mesmo tempo, dirigido à descoberta da relação com o outro, o 
grupo, a sociedade. Estes primeiros aspectos são importantes. Ao praticar, eu desejo 
«um aperfeiçoamento»2 do meu ser, mas também encontrar o meu lugar no mundo e 
no Universo. Se desenvolvo o meu individualismo ao extremo, é um absurdo. Porque 
será necessário que eu descubra as minhas capacidades e me torne mais perfeito? Para 
as utilizar como? Com que fim? O Aikido não admite campeonato. Para que medalha, 
para que trofeu, passamos nós horas a praticar? Não apenas para nós mesmos, para 
melhor afinar a nossa intuição, a nossa percepção (e isto é um aspecto do combate). 
Mas há um outro aspecto que, a meu ver, é muito mais importante, é algo de mais 
universal. São os princípios sobre os quais todos nos pomos de acordo. 

No Aikido quaisquer que sejam os especialistas cuja prática observemos, o seu 
Aikido parece diferente. Mas os princípios que utilizam são, do meu ponto de vista, os 
mesmos. Ainda que Shiho-nage ou Irimi-nage e Tenkan sejam por vezes diferentes. 
Tendo as mesmas raízes, eles devem ser os mesmos.  

                                                 
2 No original «un raffinement». 
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Hoje o Aikido expandiu-se no mundo de forma espectacular. Mas o 
individualismo acompanhou-o, a direcção destes princípios começa a perder-se e a 
afastar-se da visão comum do passado, que eu próprio conheci há mais de 40 anos!  

O Aikido perdeu referências de convergência. Certamente, não se trata de 
negar o direito de cada um a conservar a sua autonomia, mas com uma condição: a de 
partilharmos a mesma linguagem. Veja, na vida, necessitamos de duas coisas: do 
espírito de procura individual, mas também de raízes comuns. 
 
AF: No mundo do Aikido, há praticantes que têm uma visão mais marcial, outros, 
uma visão mais filosófica. Qual é o seu ponto de vista? 
 
GS: A minha resposta é «o justo meio». Aqueles que são muito físicos deveriam 
debruçar-se um pouco mais sobre os princípios filosóficos e os outros deviam 
debruçar-se um pouco menos sobre a filosofia e praticar mais.  

Hoje, as escolas em que existem todas estas divergências, assemelham-se mais 
a uma competição entre fabricantes de automóveis. Fiat contra Toyota. Os motores 
são fundamentalmente os mesmos, apenas os acessórios mudam. Não podemos dizer 
que as diferentes «marcas» não fabriquem automóveis. Muita gente tem a priori ao 
dizer ou ao pensar que são eles que detêm a Via e não querem cooperar entre si. A 
nossa sociedade está cheia de compartimentos estanques. 
 
AF: Sim, de acordo, mas o Aikido é algo de preciso. Nós temos de nos pôr de acordo 
sobre alguma coisa. Toda a comunicação tem necessidade de uma linguagem, de um 
código. Os músicos, os cientistas utilizam um código comum... Os músicos aceitam 
todos os estilos de leitura da música. 
 
GS: Gosto muito que dê o exemplo dos músicos. Eu uso muitas vezes a música como 
imagem nas minhas aulas. Mas quantos séculos não foram necessários para que todos 
se pusessem de acordo? A música é um nível muito elevado. No que diz respeito ao 
Aikido, este é muito jovem. O Mestre Ueshiba morreu apenas há pouco menos de 40 
anos. Os velhos mestres iluminados do Budo são pouco numerosos e onde estão eles? 
Era deles que emanavam os «princípios». 
 
AF: Como é que O’Sensei dirigia uma aula, que fazia ele ao chegar ao tapete? 
 
GS: Não o vi praticar. Naquela época, fazia diferentes Budo. Mas conheci a Aikikai 
logo após a morte de Ueshiba. As aulas já não eram dadas por Tohei que tinha criado 
um Dojo no mesmo bairro do Shinjuku do Dojo Aikikai. Fui várias vezes à própria 
casa do filho Ueshiba, com Sensei Nakakura, e dizia-se frequentemente que O’Sensei 
dava muitas explicações, mas não eram sobre a técnica. Insistia muito no aspecto 
geral das coisas. Tinha um vocabulário muito marcado pela religião. Mas parece que 
tentava dar sempre uma visão global. 
 
AF: Pode ser mais preciso? 
 
GS: Não sou a pessoa indicada para responder porque não estava lá. Mas segundo 
Masamichi Noro, que conheci bem e com quem tinha mais facilidade em falar – como 
sabe nem sempre é fácil falar a um Sensei japonês – Noro dizia-me que o Mestre 
Ueshiba partia de um conceito geral como por exemplo o de Kokyu ou de Musubi e 
ligava-o aos fenómenos da Natureza. Em seguida mostrava, parece que muitas vezes, 
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Ikkyo ou Irimi-nage. Noro dizia, apesar dos anos em que permaneceu uchideshi junto 
do Mestre Ueshiba, que o número de vezes que O’Sensei explicou de uma maneira 
clara movimentos como Ikkyo ou Shiho-Nage não terá ido além de cinco ou seis! As 
técnicas fundamentais em que insistia eram Irimi-nage, Shiho-nage, Kote-gaeshi, 
Tenchi-nage e obviamente uma vez mais Ikkyo. Ele tinha uma predilecção, parece, 
pelas pegas por detrás (ushiro). Ele tinha sempre, dizem, aspectos da prática e 
encadeamentos diferentes. Mais do que explicar, mostrava muito...    
 
AF: Será que podemos dizer que o Aikido agora está mais orientado para a técnica? 
 
GS: Não é que o Aikido seja mais técnico agora, mas há uma dicotomia muito maior. 
Os praticantes caiem nos extremos. Seja demasiada procura espiritual, o Ki e nada 
mais do que o Ki, seja ao contrário excesso de técnica. Obviamente, não é mais do 
que a minha opinião pessoal, mas, por exemplo, eis uma questão típica que me 
colocam frequentemente: Qual é o seu estilo? E a minha resposta é: o meu estilo é o 
Aikido. As pessoas têm a necessidade de, à viva força, se amarrarem a um estilo. E 
como conciliar uma procura interior «com um estilo»!? Isto faz-me lembrar a história 
Zen dos três cegos que discutem entre si depois de terem tocado num elefante. Para o 
primeiro, a forma assemelha-se à de um muro, o segundo a um grande buraco e o 
terceiro considera que é a forma de um trompete. Tal acontece por que ninguém tem 
uma visão global. 

Penso que, de entre os alunos de O’Sensei, nenhum terá podido entrever a 
totalidade da personagem e a sua memória é apenas parcial. Um dia o Mestre fez isto 
e num outro fez outra coisa... É como na arte. Um grande artista tem sempre várias 
facetas, mas como captar o conjunto? 
 
AF: Nos seus estágios o Mestre fala sempre de «Ai» e da noção de Musubi. 
 
GS: Falo muitas vezes, porque é um dos grandes princípios que me tocou no Aikido. 
É o princípio de harmonia. Para mim, as palavras Musubi e Aiki têm o mesmo 
sentido. O sentido de relação, de ligação, de duas coisas que se fundem em conjunto. 
É o 1+1 = 1. 
 
AF: O conceito de Aiki, de Musubi, é verdadeiramente específico ao Aikido? 
 
GS: O Aiki não é um conceito apenas reservado à nossa disciplina. Podemos 
encontrá-lo nos outros Budo e é extremamente importante dizê-lo. No Ocidente 
esquecemo-nos de que este conceito é muito antigo.  

Mas há uma coisa que eu só compreendi muito mais tarde. Nas outras Artes 
este conceito não tem forma, que eu saiba! Quero dizer com isto que ela não se 
encontra nem esquematizada, nem estruturada.  

No Budo, em geral, este conceito é mantido em segredo, reservado apenas às 
pessoas que atingiram já uma grande mestria. É a razão pela qual não podemos 
encerrar o Aikido nos Kata... Para as outras Artes, este conceito é a última etapa, para 
o Aikido ele é ensinado ao principiante. Ensinamos a harmonia desde o início. É por 
isso que o Aikido não é assim tão fácil no princípio, não é fácil encontrar a harmonia 
no movimento. Isso exige muita experiência.  

Em vez de basear o controlo do adversário num sistema de impacto (força 
contra força), o Aikido transforma o movimento em comunicação (força com força). 
As técnicas como Kote-gaeshi ou Shiho-nage e outras não foram criadas pelo Mestre 
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Ueshiba. Isto deve ficar bem claro. Elas existem desde tempos imemoriais e O’Sensei 
aprendeu-as no quadro de Takeda-Ryu e de uma das suas ramificações, o Daito Ryu. 
Hoje, infelizmente, perdeu-se a poesia do gesto na linha da grande tradição do 
movimento. Por exemplo, uma técnica como Kote-gaeshi é traduzida por «torção do 
punho para o exterior». Antes, os velhos mestres designavam-na por «a folha que se 
vira com a brisa do Outono». Eis toda a diferença dos princípios. A ideia do Aikido é 
a não-violência. Os movimentos de Aiki têm um sentido que vai muito para além das 
técnicas de defesa a que chamo «truque»! São truques que não têm um fio condutor, 
não possuem uma estrutura que possa conduzir os praticantes a princípios superiores. 
 
AF: Mas se este conceito de Aiki é difícil, como esperar que nós, simples praticantes, 
possamos a ele chegar? 
 
GS: Compreendo que seja difícil harmonizar a sua força com a do adversário para 
fazer alguma coisa de mais potente. Devo dizer o que observo desde que pratico: se 
por vezes os nossos sentimentos mudam e a nossa técnica evolui, é preciso saber que 
os princípios que nos guiam, esses, nunca mudaram. Para transmitir estes princípios é 
preciso em absoluto que os professores não apenas compreendam esta noção e a 
utilizem para si mesmos como depois consigam transmitir a todos esta sensação. 
 
AF: Quais são os princípios em que os professores deveriam insistir para melhor 
ajudar os principiantes a compreender o Aikido? 
 
GS: Para o principiante, é importante estudar a maneira de resolver o «conflito» com 
que está confrontado. Na verdade, uma forma de ataque em Aikido é um conflito que 
se deve resolver. O principiante deve tentar pôr-se em harmonia com o ataque do seu 
parceiro em lugar de transformar esta relação em oposição. Certamente que o Aikido 
é Budo. Há um ataque e uma defesa. Mas o objectivo que se procura no Aikido é 
como transformar esta oposição em algo de harmonioso.  

O segundo princípio é permitir a cada um desenvolver uma visão clara.  
Ao tentar ter um olhar muito neutro, ao analisar as razões de um ataque, 

podemos compreender completamente qual é a resposta a dar. Só esta atitude pode 
permitir que vos defendais eficazmente. Lanza del Vasto que era um discípulo de 
Gandhi disse-me, quando nos viu praticar, que o Mahatma teria achado esta arte ideal 
para o seu combate. 
 
AF: Mais precisamente, que forma de técnica torna mais fácil esta compreensão? 
 
GS: Eu diria Tenkan e Irimi. Porquê? Primeiro, porque toda a gente a pode fazer: quer 
se seja jovem ou velho, mulher ou homem, toda a gente pode executar com êxito estas 
técnicas. É no entanto o ponto mais secreto das Artes Marciais e ao mesmo tempo o 
mais acessível. É extremamente simples e extremamente difícil. 
 
AF: Um bom Tenkan o que é?   
 
GS: Cada tenkan será função da relação física e espacial entre os dois parceiros, 
digamos que ele deve ser deslizante, fluído e profundo. É impossível dizer de um 
movimento que ele é correcto em todos os casos. É a razão pela qual devemos praticar 
intensamente!  
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Toda a técnica do Aikido se define em três símbolos: o triângulo, o quadrado e 
o círculo. Muitos praticantes perguntam o que é que isto significa. Trata-se de um 
conceito técnico ou filosófico? No quadro das suas questões, isto conduzir-me-ia 
muito longe e eu preferiria responder noutra altura. De qualquer modo, podemos 
resumi-lo, brevemente, da seguinte maneira: o triângulo simboliza, se quiser, a 
concentração; o círculo, o movimento; o quadrado, a estabilidade, a ancoragem no 
solo. Mas acredite, isto tem mais que se lhe diga... 
 
AF: É possível discernir a diferença entre um e outro ensino? 
 
GS: A sua questão é embaraçosa. Não me definirei relativamente a outros. Horroriza-
me a apologética. Só posso dar testemunho, com toda a humildade, do que nos diz 
respeito. Nós procuramos primeiro a harmonia com nós mesmos, um conhecimento 
do corpo, um controlo deste corpo com as técnicas, o acento sendo colocado no sopro 
(Ki). No Akido, o Ki está implicado. Talvez tenha respostas pessoais, mas não sei se 
elas satisfazem outros. Na nossa escola, encontramos ao mesmo tempo a meditação, 
exercícios respiratórios, de concentração, de sensação do corpo, de equilíbrio, etc. É 
evidente que o Yoga, a meditação Zen influenciaram-me. 
 
AF: Não pensa que se o praticante se afasta demasiado de uma mesma técnica, isto 
levanta um problema de critério? 
 
GS: Não. Na nossa escola, queremos que o sopro flua... Não é fácil canalizar ao 
mesmo tempo o Ki do adversário e o seu próprio Ki, portanto evitar o trabalho em 
força sob todas as formas. É verdade que o jovem que chega ao Dojo faz uma 
abordagem muitas vezes física, desportiva. A pedagogia do professor consistirá, 
exactamente, em lhe fazer compreender que o seu corpo tem um lugar importante, que 
ele deve sentir-se bem nele, mas o que é importante no corpo é também o 
pensamento, a consciência, a reflexão. A abordagem física não deve ser eliminada. Ao 
contrário, é a partir dela que há compreensão.  

Penso que o aspecto filosófico ou inteligente deve primar sobre todas as 
técnicas. É isso que é importante. Há pois duas abordagens que devem encontrar-se. 
Um educador, qualquer que ele seja, deve saber para que género de sociedade dirige o 
seu esforço, agora. Quando encontrar alguém para educar, tomá-lo-á onde ele se 
encontra, na sua motivação, conduzirá, passo a passo, o seu aluno segundo os seus 
métodos e segundo a sua ética, talvez em direcção à sua filosofia. É preciso ainda que 
o educador possua estas qualidades! 
 
AF: A sua conclusão? 
 
GS: É difícil concluir um assunto tão vasto… Creio que é preciso que todos façamos 
um esforço para que a interpretação pessoal seja a mais objectiva possível. Sei que é 
preciso dar tempo ao tempo necessário. É preciso que se acabem com as querelas de 
metodologia e nos ponhamos de acordo sobre os gestos, sobre os movimentos. E 
tomar consciência de que no Budo ou no Aikido há a Via (Do) que deve levar o 
praticante a um certo estado do ser, a uma certa dimensão espiritual. O Aikido é 
também uma via marcial. Senão escolha-se outra coisa. É preciso que os nossos 
alunos tenham uma base técnica sólida. E não esquecer nunca que desde que subimos 
para um Tatami, desde o instante em que praticamos o Aikido e que reflectimos sobre 
a nossa técnica, desde que trabalhemos (transpirando) sobre o gesto puro, sobre a boa 
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atitude (shisei) no momento justo, inscrevemo-nos muito naturalmente na Via. Não 
podemos enveredar por um caminho sem dar o passo, não o podemos percorrer, 
discutindo sobre o que fisicamente somos incapazes de sentir. «É preciso beber o 
copo de água», mas é tão difícil exprimir o seu sabor...    


