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                                                            RESUMO 

 

 
Filho, José Vieira. Espiritualidade e Arte: Um estudo do Processo de Transcendência 

na Produção e Contemplação da Cerâmica. Dissertação de Mestrado em Ciências da 

Religião. Universidade Metodista de São Paulo: São Bernardo do Campo, 2013.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
O presente estudo, objeto desta dissertação de mestrado, visa  demonstrar a 

transcendência que ocorre na produção e contemplação da cerâmica. Em outras 

palavras, apresentar o vínculo entre Espiritualidade  e Arte e, para tanto, os conceitos 

sobre espiritualidade  pontuados por Leonardo Boff e de Meishu-Sama constituem os 

pontos de apoio para o estudo. Acrescentamos igualmente as considerações de 

Meishu-Sama relativamente à arte, as quais constituem a forma central para 

estruturação da pesquisa. Todo o processo de produção da Arte Cerâmica – desde a 

escolha da argila até as queimas – é descrito na dissertação. Concomitantemente, a 

fase de contemplação da obra é igualmente levada em consideração  a partir do 

resfriamento do forno  até  o encontro do ceramista com sua obra. Paralelamente à 

teoria acerca da transcendência, espiritualidade e arte, fotografias explicam as fases 

do fazer cerâmico, e peças de cerâmicas auxiliam na compreensão do que 

pretendemos analisar – a presença da espiritualidade durante a produção de uma obra 

artística – aqui, mais especificamente, a cerâmica. 

  

 

Palavras-chave: Transcendência. Espiritualidade. Contemplação. Cerâmica. Arte. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
 
Filho, José Vieira. Spirituality and Art: a study on the process of transcendence in 

ceramics production and contemplation. Master‟s Dissertation in Religious Studies. 

Universidade Metodista de São Paulo: São Bernardo do Campo, 2013.  

 

 

 

 

 

 
The present study, object of this dissertation, intends to demonstrate transcendence 

that takes place during the processing and contemplation of ceramics. In other words, 

to present the link between Spirituality and Art.  For that purpose, the concepts about 

spirituality pointed out by Leonardo Boff and Meishu-Sama form the point of support for 

the study. Meishu-Sama‟s considerations related to art had been added, and they 

constitute the main part of the framing of the research. The whole processing of 

Ceramic Art process – from the selection of clay until the firing – is described in this 

dissertation. Concomitantly, the stage of work contemplation is equally taken into 

consideration from the cooling of furnace to the contact of the ceramist with his work. 

Parallel to theory on transcendence, spirituality and art, photographs explain the stages 

of doing ceramics, and ceramic pieces help understand what we intend to analyze – 

the presence of spirituality during the production of an art work – here, more 

specifically, ceramics.  

 

 

Keywords: Transcendence. Spirituality. Contemplation. Ceramics. Art. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

          A espiritualidade e a arte perpassam a interioridade humana. Verificar a 

relação desses dois assuntos e teorizá-los parece-nos, à primeira vista, uma 

tarefa árdua. Primeiro, porque a espiritualidade é uma qualidade do espírito e 

pertence aos cuidados que o ser humano deve ter com ele próprio. Em outras 

épocas, a espiritualidade era contida  dentro das religiões, e a pessoa só seria 

considerada espiritualizada se tivesse uma religião. Hoje, a espiritualidade 

ampliou seus horizontes e se obrigou a sair do âmbito de uma espiritualidade 

curvada sobre os problemas do pecado e do perdão. E buscou uma suprema 

dimensão para a vida humana, que está na maturidade, nas reflexões, nas 

mudanças da interioridade individual e no sentimento da compaixão e do amor.     

          Em segundo lugar, uma vez que a arte é uma capacidade criadora que 

resulta em invenções,  está vinculada às emoções, aos sentimentos e ao poder 

de expressão do ser humano. Em tempos remotos, ela também fez parte das 

religiões, aplicada nas paredes dos mosteiros, nas  construções das igrejas, 

nas esculturas de ordem religiosa, na música e nos símbolos religiosos – tudo 

isso se configurava como arte sacra. E hoje ela também teve sua amplitude, 

recebeu sua própria autonomia, que expressa e registra os sentimentos e a 

história cultural de um povo.  

          Constituir um estudo  sobre a espiritualidade e as experiências de 

transcendência na produção e contemplação da cerâmica bem como descobrir 

as ligações e evidenciá-las não será uma tarefa tão simples assim. Isto porque 

podemos comparar o processo de produção da Cerâmica a um ato divino, visto 

que a argila é transformada  em cerâmica pelo ceramista, assim como o caos 

foi transformado em cosmo pelo Divino.  

           Entretanto, para dar início a esse estudo, optou-se ter o pensamento de 

Meishu-Sama permeado nesse trabalho, para sustentação da estrutura          

dessa 
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 dissertação. Meishu-Sama foi um espiritualista e  fundador  da Igreja 

Messiânica Mundial, instituída no Japão em 1935 e no Brasil em 1955. Seu 

nome é Mokiti Okada, e Meishu-Sama é o seu título religioso, que significa 

“Senhor da Luz”. Em sua trajetória como líder religioso, divulgou a 

espiritualidade por meio do pragmatismo de suas ações e apontou também que 

a espiritualidade reside na relação profunda do espírito e da matéria a partir do 

pensamento do ser humano. Ele escolheu e propagou a arte como proposta de 

salvação por meio do Belo. Foi calígrafo, pintor, gravurista, poeta e praticou a 

vivificações das flores e projetou obras de paisagismo dos solos sagrados1 de 

Hakone e Atami, no Japão. Inteirado dos assuntos artísticos, frequentou 

exposições de artes, museus,  teatro, cinema, visitou vários monumentos de 

arte e estudou a arte oriental. Conforme podemos ver, seu conhecimento 

artístico foi amplo. Sendo uma pessoa sempre interessada em artes, Meishu-

Sama manteve contato com os artistas de sua época e adquiriu valiosas obras 

de arte, com a intenção de construir museus nos solos sagrados1 para 

possibilitar à população a contemplação do Belo, realizado pelo homem. Por ter 

seus objetivos firmes, conseguiu construir o Museu de Hakone, cujas obras ele 

acompanhou, e o de Atami, construído por seus seguidores e hoje visitado por 

inúmeras pessoas de diversos países. Ambos locais constituem um meio de a 

Igreja Messiânica Mundial divulgar seu pensamento.  

         No Brasil, a IMM dá prosseguimento aos objetivos e ao pensamento de 

Meishu-Sama com relação à arte, através da  Fundação Mokiti Okada – M.O.A. 

com os cursos de ikebana, de cerâmica, de música e também com exposições. 

Cursos que procuram desenvolver a sensibilidade e a criatividade do indivíduo 

visando à sua espiritualidade.  

         Por conseguinte, a proposta deste estudo é ter como base o IACE –  

Instituto de Arte Cerâmica da FMO, que oferece cursos e desenvolve uma  

 

                                                 
1
 Meishu Sama comprara terrenos em Hakone e Atami para ali construir, com base na Providencia 

Divina, “uma terra ideal caracterizada pela harmonia entre a beleza natural e a beleza cuidada pelo 

homem” (Luz do Oriente, vol. 2, 2007,pp.231-232).  
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Produção de Cerâmica, cujos objetivos se fundamentam no pensamento de 

Meishu-Sama, como caminho para a elevação espiritual das pessoas.  

         O objetivo geral da dissertação  é estudar o processo de transcendência  

na produção e contemplação da cerâmica. Iremos, pois, identificar e sinalizar 

os conceitos e as características que indicam a espiritualidade na produção da 

cerâmica, e também verificar as relações da espiritualidade com o processo de 

contemplação da cerâmica. 

          A proposta dessa dissertação não é somente estudar a transcendência e 

a espiritualidade na arte cerâmica, mas também contribuir para uma 

compreensão maior das relações intrínsecas entre o Campo da Religião e as 

Artes e refletir sobre o pensamento de Meishu-Sama a respeito da elevação 

espiritual por meio da arte.  

         Meu primeiro contato com o pensamento de Meishu-Sama foi por meio de 

seus textos. Em um dos seus textos, ele explicava que o Paraíso é o Mundo da 

Arte e de todas as artes (pintura, escultura, música, artes cênicas, dança, 

literatura, arquitetura). Mas para poder falar em Paraíso seria necessário que 

todas as artes estivessem reunidas, ou melhor, que tudo fosse artístico.  

         Como tive muito interesse pelo texto, procurei aprofundar mais sobre tudo 

o que ali estava escrito. Nessa época, em 1972, eu participava de Teatro 

Amador como ator, visitava exposições de artes plásticas, ia ao cinema, 

gostava de música e de literatura. Como eu era admirador da arte, considerava 

que esta era uma forma de educar o povo. Portanto, achava que o pensamento 

de Meishu-Sama e as coisas que eu pensava sobre a arte se assemelhavam. 

Nessa mesma época,  tornei-me membro da Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil (IMMB) na cidade  de Santos-SP. Convicto que era o que eu queria, 

absorvi todos os ensinamentos da IMMB e vim para São Paulo Capital em 

1977, quando prossegui  com as atividades da Igreja. Como tive formação em 

artes plásticas, em 1982 fui convidado para coordenar e lecionar o curso de 

cerâmica na Fundação Mokiti Okada (FMO-MOA), entidade ligada à IMMB. 

Fiquei feliz pelo convite de poder realizar o meu sonho: ensinar arte cerâmica e 

difundir o pensamento de Meishu-Sama. Durante esses trinta anos,  coordenei  
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e lecionei a arte cerâmica no IACE, que continua com o ensino da cerâmica. 

Entre tantos assuntos sobre a cerâmica e as experiências que tive, nasceu em 

mim, algum tempo atrás, a proposta de estudar o tema desta pesquisa.  

         A metodologia  escolhida para estruturar a  dissertação  é   bibliográfica 

tendo como apoio ações e estudos de observações. A proposta é conceituar a 

transcendência e a espiritualidade dentro do processo de produção e 

contemplação da cerâmica, utilizando os meios teóricos que abordam os 

assuntos: espiritualidade, arte e contemplação, de forma interdisciplinar. A 

abordagem dos estudos de observações será realizada dentro de um percurso 

em que ocorra o Processo de Produção e contemplação da Cerâmica. A parte 

prática do processo de produção e a  contemplação da Arte Cerâmica serão 

acompanhadas de maneira dissertativa com ilustrações, para que possa ser 

estudada e compreendida desde o manuseio da argila até sua  finalização na 

contemplação da obra. 

          A pesquisa bibliográfica se inicia  para elaboração desta dissertação na   

abrangência dos conceitos da espiritualidade. A pesquisa do conceito de 

espiritualidade foi realizada a partir do significado da palavra no Dicionário de 

Espiritualidade, escrito na apresentação por Fiores e & Goffi. Selecionamos 

textos de Leonardo Boff sobre conceitos de espiritualidade e transcendência 

que abordam o  pensamento do  Líder Espiritual do Budismo Dalai Lama  sobre 

a espiritualidade. E também  o texto da psicóloga Maria Júlia Kovács, que se 

refere ao conceito de espiritualidade ligando-o à compreensão humana. 

Procuramos pesquisar os textos do contemporâneo pensador Leo Pessini,  que 

tem um conceito de espiritualidade de um ponto de vista  sobre a saúde do ser 

humano. Entre tantos conceitos de  espiritualidade, procuramos selecionar os 

textos de Meishu-Sama sobre espiritualidade e arte. A obra de Meishu-Sama é 

uma compilação de vários textos independentes, escritos em diferentes  

épocas. Portanto, os textos formam uma coletânea,  Alicerce do Paraíso, 

publicados no Brasil  em cinco volumes, com ensinamentos traduzidos do 

idioma japonês. Foi realizada uma leitura completa desta coletânea,  e os 

textos sobre espiritualidade e arte foram escolhidos  para elaborar  a  
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dissertação. Os conceitos de espiritualidade e arte  do pensamento de  Meishu- 

Sama se projetam e se fundamentam ao longo dessa dissertação. 

          O método de citações foi  utilizado  pela forma do sistema de autor e 

datas, seguindo as normas técnicas.   

          Após pesquisas e leituras, a dissertação se subdividiu  em três capítulos. 

O primeiro apresenta conceitos de espiritualidade de uma forma mais ampla, 

para se entender o assunto com certa distância da religião. Procuramos inserir 

o pensamento de Meishu-Sama, por haver uma relação estreita com a 

espiritualidade e a arte. Para tanto, precisamos apresentá-lo como homem e 

religioso para compreender a  origem de seu pensamento. Como homem, ele 

se chamava  Mokiti Okada e descrevemos as fases de sua vida: infância, 

adolescência e maturidade até o momento em que ele se torna  o fundador da 

IMM e recebe o título de Meishu-Sama. Neste capítulo, mostramos seu 

pensamento pragmático na relação com a espiritualidade  e a arte.    

          A obra básica que norteou este capítulo,  para nos referir à  biografia de 

Mokiti Okada, foram os três volumes  da obra Luz do Oriente, publicado pela 

Fundação Mokiti Okada – M.O.A. Ela revela toda vida de um homem que se 

tornou um expoente religioso. 

         O segundo capítulo inicia-se com os conceitos de transcendências de 

Leonardo Boff, que revela o comportamento do ser humano com relação a 

algumas normas que se  caracterizam na  transcendência. E prossegue com 

Meishu-Sama  sinalizando a transcendência do ser humano, por meio do 

conhecimento para chegar adquirir a sensibilidade e a espiritualidade através 

da arte.  Neste capítulo,  apresentamos o IACE como espaço principal para o 

estudo da prática do tema, na produção da cerâmica.   

          Procuramos  estudar os elementos cósmicos (Terra, Água, Ar e Fogo) na 

relação com o ser humano, citamos texto da Bíblia sagrada, para podermos 

ligar a origem da criação com a argila. Trabalhamos com o texto do professor 

antropólogo Philip Freund,  autor de Mitos da Criação, que é um estudo 

clássico da mitologia, crenças religiosas e teoria científica. Continuamos 

citando Leonardo Boff com sua obra Opção – Terra, que relata a origem do ser  

 

 



19 

 

 

humano em uma relação com a terra. Estudamos também os textos do 

psicólogo e astrólogo Stephen Arroyo para comentar a respeito das 

cosmologias indiana e tibetana.  Jean C. Cooper, uma especialista em 

Confucionismo, Taoísmo e Budismo, contribuiu neste capítulo com a 

significação dos símbolos do taoísmo Yin-Yang  e sua força cósmica. A 

ceramista Katsuko Nakano  com sua obra Terra Fogo e Homem, foi de grande 

auxílio para comentarmos o processo da cerâmica e o ceramista. Quanto ao 

filósofo epistemólogo francês  Gaston Bachelard com suas obras  A Terra e o 

Devaneios da Vontade e A Psicanálise do Fogo para argumentar sobre os 

fenômenos de transformações entre a argila e o ceramista. 

         A parte prática desse capítulo foi toda fotografada e estudada no 

Processo de Produção da Cerâmica no IACE.  Abordamos também o texto do 

doutor em psicologia clínica, Álvaro de Pinheiro Gouveia, para relatar a 

transcendência do ceramista com a queima da cerâmica. Continuamos com a 

obra Cerâmica  Arte da Terra, editada por Miriam B. Birmann Gabbai com os 

textos dos ceramistas Akinori Nakatani, que exemplifica a relação dos 

sentimentos e a cerâmica vivenciada pelo ceramista, e  Alberto Cidraes,  que 

discorre sobre o sentido mítico do Processo de Produção da Arte Cerâmica. 

         O terceiro capítulo  tem como finalidade apresentar o fruir da 

espiritualidade no Processo de Contemplação da Arte Cerâmica. Ele se inicia 

com uma breve apresentação do ceramista e de sua relação com o IACE. Essa 

relação leva à produção da cerâmica e à contemplação das obras. Por essa 

razão, mostraremos as etapas do processo, que são argumentos que 

favorecem a apreciação das obras finalizadas. Vamos nos referir igualmente à 

expectativa do ceramista na abertura do forno, a qual provoca nos ceramistas 

satisfações, insatisfações,  perdas e ganhos, compreensão, aceitação e 

felicidade. Todos esses sentimentos são promovidos pelo primeiro contato que 

o ceramista tem com o objeto da cerâmica. Eles se determinam pelo processo 

de transcendência,  pelo desejo que o ceramista tem de apropriação e de 

utilização de sua obra. Esse sentimento de desejo também resulta de uma 

reflexão sobre o reconhecimento de capacidade, compreensão e aceitação que 

causam uma transformação interior.  A transcendência da obra prossegue  
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dentro e fora do ateliê, na apreciação das formas, movimentos, cores e textura, 

nas  residências,  nas lojas e nas exposições das galerias e museus.    

          De maneira nenhuma essa dissertação tem a pretensão de estudar a 

transcendência e a espiritualidade na arte cerâmica de forma única. Apenas 

procuramos estudar as experiências observadas no IACE. Talvez restem 

muitas outras experiências no anonimato, mas  as deixamos abertas para 

outros estudos. 
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CAPÍTULO 1 – APONTAMENTOS TEÓRICOS SOBRE A ESPIRITUALIDADE 

 

 1.1  O conceito de espiritualidade  

       

          A espiritualidade é um tema bastante abrangente, e Fiores & Goffi 

dedicaram quase mil e duzentas páginas do Dicionário de Espiritualidade para 

englobar verbetes sobre o assunto. Já na apresentação do dicionário, Fiores & 

Goffi dão um panorama geral da espiritualidade contemporânea: “O homem 

atual vive um dilema entre a vida medíocre, reduzida à cadeia superficial de 

ações desprovidas de significado definitivo” (Fiores & Goffi, 2005). Esse ser 

humano vive sem compreensão da existência humana e lhe falta uma atitude 

orientadora, decisiva e unificante.    

 A espiritualidade pertence a um campo semântico de diferentes 

concepções antropológicas e cósmicas nas relações entre corpo e espírito.  

Fiores, por exemplo, afirma: “A espiritualidade é encarada dentro de 

perspectiva antropológica; é a prerrogativa das pessoas autênticas que, em 

face do ideal e da história, constataram uma escolha axiológica decisiva, 

fundamental e unificante, capaz de dar sentido definitivo à existência” (2005, 

p.347).  Vale ressaltar que a espiritualidade já não é exclusividade das 

discussões teológicas cristãs; atualmente, ela é atribuída a todo homem que 

esteja aberto para a vida e nela compreenda suas verdadeiras dimensões. 

Para os cristãos, o espírito humano e o espírito divino coincidem. No entanto, 

em outras crenças, o espírito precede a matéria. Ou seja, o espírito pode 

influenciar a matéria, isto é, o pensamento negativo de uma pessoa pode 

prejudicar a saúde dela. O homem não consegue viver a vida sem encontrar 

nesta um sentido e, como um ser racional, busca entendê-la. Mesmo diante de 

demandas familiares, sociais e profissionais da atualidade, cresce cada vez 

mais o interesse  das pessoas em entender os caminhos que levam à 

espiritualidade. 

         O budismo foi uma importante fonte de inspiração para os pensadores 

atuais da espiritualidade no Ocidente, visto que trouxe um contraponto à cultura  
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dominante cristã, ao desvincular a espiritualidade da religião. As palavras do 

líder espiritual budista Dalai Lama exemplificam esta separação entre 

espiritualidade e religião: 

Julgo que religião esteja relacionada com a crença no 
direito à salvação pregada por qualquer tradição de fé, 
crença esta que tem como um de seus principais aspectos 
aceitação de alguma forma de realidade metafísica ou 
sobrenatural, incluindo possivelmente uma idéia (sic) de 
paraíso ou nirvana. Associados a isso estão ensinamentos 
ou dogmas religiosos, rituais, orações e assim por diante. 
Considero que espiritualidade esteja relacionada com 
aquelas qualidades do espírito humano – tais como amor e 
compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar, 
contentamento, noção de responsabilidade, noção de 
harmonia – que trazem felicidade tanto para a própria 
pessoa quanto para os outros. Ritual e oração, com as 
questões de nirvana e salvação, estão diretamente ligados 
à fé religiosa, mas essas qualidades interiores não 
precisam ter a mesma ligação. Não existe, portanto 
nenhuma razão pela qual um indivíduo não possa 
desenvolvê-las, até mesmo em alto grau, sem recorrer a 
qualquer sistema religioso ou metafísico (Dalai Lama apud 
Boff, 2006, pp.15-16). 

 

          Nascido em 1938, o teólogo Leonardo Boff é um pensador 

contemporâneo que se inspirou na religião budista para formar seu 

entendimento de espiritualidade, abordando a transcendência e defendendo a 

sustentabilidade socioambiental. Em 2001, recebeu o Prêmio Nobel Alternativo 

da Paz por seu comprometimento com a justiça social e a ecologia. Segundo 

Boff:  

A espiritualidade é uma das fontes primordiais, embora 
não seja a única, de inspiração do novo, de esperança 
alvissareira, de geração de um sentido pleno e de 
capacidade de autotranscendência do ser humano. 
Porque o ser humano só se sente plenamente humano 
quando busca ser super-homem, pois ele se vivencia 
como projeto infinito. (Boff, 2006, p.10). 

 

 Maria Júlia Kovács é uma psicóloga que, a exemplo de Boff, discute a 

dimensão da transcendência na espiritualidade. Em sua visão e palavras:   
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 Espiritualidade, como possibilidade de o ser humano 
viver um sentido de transcendência, está ligada a uma 
compreensão do sentido da vida. Está relacionada com a 
religiosidade intrínseca, envolvendo a contemplação e 
reflexão sobre as experiências da vida. (Kovács, apud 
Pessine; Barchifontaine, 2008, p.145.). 

 

           Leo Pessini é um pensador contemporâneo que aborda a 

espiritualidade sob o ponto de vista da saúde. Apesar de formado pela escola 

camiliana cristã, ele buscou inspiração em Leonardo Boff para discutir a 

espiritualidade do cuidar e a bioética. Pessini defende o conceito de 

espiritualidade naturalizada presente na arte da expressão humana e na 

natureza. A arte da expressão humana seria, por exemplo, a música. A 

música nos arrebata e nos permite um refúgio, afastando-nos de nossos 

temores e desejos, levando-nos a um universo maior e nos preparando para 

uma comunhão interna. Em relação à natureza, a espiritualidade está em sua 

própria existência. Muitas vezes, os homens enxergam os atos divinos como 

forças assombrosas (terremotos e furacões, por exemplo); entretanto, a 

espiritualidade está dentro de cada um e não no mundo externo (Pessine, 

2010). Nas palavras de Pessini:  

 

Há também espiritualidade em nosso senso de 
humanidade e camaradagem, em nosso senso de família 
(...) e ela pode ser encontrada nas melhores amizades. 
Mais perto do coração, a espiritualidade pode ser 
encontrada em nossas paixões mais nobres, em 
particular no amor. (Pessini, 2008, p.47).  

 

         Nesta perspectiva, o autor se refere a um conceito de espiritualidade 

que não pressiona o ser humano a formalizar regras para constituir uma 

espiritualidade. Ao contrário, a espiritualidade se caracteriza de acordo com 

as emoções do ser humano.  

         Meishu-Sama foi um estudioso japonês que fundou a Igreja Messiânica 

Mundial, baseado em grande parte naquilo que ele denominou “pragmatismo 

religioso”. Enquanto o budismo se propõe a eliminar o sofrimento através das 

práticas zen (oração, meditação e estado de Nirvana), Meishu-Sama sugere 
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que a religião seja usada como um instrumento para construir o paraíso na 

terra, sem miséria, sem doença e sem conflito.  

          Uma vez que o presente trabalho pretende discutir a espiritualidade na 

arte cerâmica a partir do pensamento de Meishu-Sama, o item 1.2 deste 

capítulo discorrerá sobre sua vida e pensamento. 

 

1.2  A  espiritualidade segundo Meishu-Sama 

 

1.2.1 Quem é Meishu-Sama 

 

Meishu-Sama foi o fundador da Igreja Messiânica Mundial, que, hoje, 

conta com cerca de dois milhões de membros no mundo inteiro. Suas ideias 

são  o ponto de partida da discussão deste trabalho sobre espiritualidade e arte 

cerâmica. Por isso, a história deste homem e desta religião será relatada no 

próximo item deste capítulo. 

 

1.2.2  O homem  

           

            Mokiti Okada nasceu em 23 de dezembro de 1882 em Tóquio, capital 

do Japão. Assim que fundou a Dai Nipon Kannon Kai (Igreja Kannon do Japão) 

em 1º de janeiro de 1935, recebeu o nome de Meishu-Sama (Senhor da Luz). 

Foi pensador, pintor, calígrafo, colecionador de objetos de arte, religioso, 

projetista de jardins, escritor, poeta, filantropo e mestre de ikebana, além de ter 

criado um novo método de agricultura. Faleceu em 10 de fevereiro de 1955. 

Mokiti Okada ingressou na Escola de Belas-Artes com o objetivo de 

estudar pintura. Durante o curso contraiu uma enfermidade nos olhos que 

deixou sua vista embaraçada e o fez ver tudo de forma duplicada, obrigando-o 

a abandonar o curso. A partir de então, sempre lutou para melhorar a própria 

saúde.  Nessa época, Okada foi trabalhar na contabilidade da pensão de sua 

irmã e, depois do falecimento desta, passou a administrar o estabelecimento. 
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Por volta dos vinte anos de idade, o sonho de Mokiti Okada era abrir, em 

parceria com o pai, uma loja de antiguidades. Ele pesquisou sobre o assunto e 

desenvolveu uma aguçada habilidade de apreciação e avaliação de obras 

artísticas. Mokiti Okada começou a estudar maki-e, um tipo de artesanato 

japonês feito com laca e metais que data do Período Nara (710-784). O 

objetivo de Okada era expor seus trabalhos de maki-e na loja de antiguidades 

que pretendia fundar. Essas experiências ajudaram-no a se tornar um grande 

colecionador de obras de arte e a idealizar e construir museus. 

          Durante seus estudos de maki-e, o pai de Mokiti Okada faleceu, fazendo 

com que ele abandonasse o projeto da loja de antiguidades. Incentivado pela 

mãe, Okada adquiriu uma loja de miudezas, que vendia, entre outros artigos, 

pentes e adornos para cabelos. Mokiti Okada chamou a loja de Korin-do em 

homenagem ao pintor que ele admirava muito, Korin Ogata. Ao aprender 

makie-e e ao criar suas próprias obras, Mokiti Okada visava dar vida à arte de 

Korin na época. Dessa forma, quando abriu a loja, colocou também à venda 

suas obras de maki-e. O empreendimento foi bem-sucedido, e o capital atingiu 

a cifra de 100 milhões de ienes.  

          Após um acidente durante a prática do maki-e, em que cortou o nervo do 

dedo indicador da mão direita, Okada teve que abandonar a prática da técnica. 

Ele continuou desenhando e pedindo para outros artesãos executarem os 

desenhos que ele projetava e também comprava os produtos de outros artistas. 

          Aos vinte quatro anos, casou-se com Taka Aihara, uma mulher, 

prendada, sábia e ativa, que começou a ajudá-lo na loja. O casal teve três 

filhos, que não sobreviveram. Uma semana depois de ter dado à luz uma 

criança prematura, que morreu logo em seguida ao parto, Taka Aihara acabou 

falecendo, em 11 de junho de 1919.  

Por volta dos quarenta anos de idade, Okada era totalmente agnóstico, 

embora gostasse de praticar boas ações.  Realizava freqüentes doações ao 

Exército da Salvação, pois acreditava que, desta forma, estaria ajudando a 

recuperação de ex-presidiários, transformando homens maus em bons. 
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Mokiti Okada estudou profundamente a filosofia ocidental. A “filosofia da 

intuição”, de Henri Bergson, e o “pragmatismo”, de William James, foram as 

teorias com as quais ele mais se identificou.  

Mokiti Okada casou-se pela segunda vez com Yoshi Ota, e o casal teve 

seis filhos. Em sendo agnóstico, ele só acreditava no esforço e na inteligência 

própria do homem.   Entretanto, frente às suas experiências de vida, como a 

falência e as perdas familiares, começou a mudar sua visão de mundo. Passou 

a pesquisar diversas religiões em busca do caminho para a salvação. A 

biografia de Mokiti Okada relata com clareza o contexto histórico religioso do 

Japão após a Primeira Guerra Mundial:  

Desenvolvia-se em Tóquio, um intenso movimento social, mas 
os movimentos espirituais também eram bastante ativos. À noite 
em determinado lugar do bairro de Kanda, o Exército da 
Salvação batia seus tambores; em outro, o grupo budista Saísse 
tocava corneta. No Templo Rinsho-in, de Yushima, o dirigente 
Sugawara, do Templo Kentyo-ji, fazia as pregações nas sessões 
de Zen. Na igreja do bairro Fujimi, o professor Massahissa 
Uemura atraía a atenção dos estudantes e, sob a liderança do 
professor Kanzo Utimura, reuniam-se jovens fiéis 
entusiasmados. No Edifício Central Budista, ouvia-se, todas as 
noites, um sermão feito por alguém. Podemos dizer que aquela 
era uma época próspera da religião. (FMO-MOA, 2007, p.230). 

           

 Apesar de comerciante, Mokiti Okada era um homem despojado de 

sentimentos de apego. Ele se orgulhava de ter acumulado boas ações, mas 

não entendia o porquê de tantos eventos trágicos em sua vida. Então, passou a 

intensificar a sua busca por uma fé que explicasse a razão dos seus 

sofrimentos.  

          Em 1920, ao entrar em contato com a religião Oomoto, concluiu que o 

significado da vida era uma luz nas trevas e se aprofundou nesta religião. A 

Oomoto foi fundada por Nao Deguchi (1837-1918), no distrito de Ayabe em 

Kyoto no ano de 1892. Quando a religião Oomoto foi instituída, o Japão tinha 

posto fim a um isolamento de trezentos anos, e o seu novo governo, 

estabelecido com a restauração Meiji, elaborou a própria Constituição (1889), 

adotando ativamente a civilização e o capitalismo europeus. Quando Nao 

fundou a igreja, era viúva e tinha 55 anos. Ela acreditava que estava possuída 
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pelo deus Ushitora. A passagem descrita a seguir explica o significado do Deus 

Ushirota segundo a Associação Religiosa Oomoto do Brasil:  

 

(...) Deus Ushitora ou Espirito Izu, em parte alguma se encontra 
o deus que tudo perdoa. Até mesmo aqueles que diariamente 
acumulam graves pecados contra Deus são resgatados pelo 
Deus Ushitora ou Espirito de Izu por meio de sofrimento 
através de anos infinitamente numerosos, Sabei, pois, quão 
profundo é seu amor. (1997, p. 142). 

 

Em fevereiro de 1882, o deus incorporado em Nao Deguchi começou a 

escrever profecias e advertências surpreendentes através das mãos de Nao. 

Essa revelação divina foi chamada de Ofudesaki (escrita sagrada) e atingiu 

10.000 volumes durante vinte e seis anos, até a o falecimento da fundadora da 

igreja. Um dos primeiros ensinamentos da religião foi: “Todos os mundos, do 

universo, começaram a desabrochar simultaneamente como flor de umê. Eu, o 

Deus Ushitora, surgi”. De acordo com Itsuko Deguchi, a doutrina da Oomoto e 

seu objetivo eram: “Modificar o mundo egoístico e violento. E construir na Terra 

um mundo divino, onde todos os deuses e homens viverão com harmonia e 

júbilo, e que durará eternamente” (Deguchi, 1997, p.17). 

          Para a fundadora da doutrina, a Oomoto é como um tear e parte da 

doutrina tem função de urdidura (plano divino para o futuro). A Oomoto também 

teve o mestre Onisaburo Deguchi, que é considerado fundador da religião por 

ter participado das reformas religiosas. Onisaburo completa as palavras de 

Nao, explicando que a outra parte da doutrina tem a função de uma trama (a 

Salvação Terrestre). 

         O mestre Onisaburo Deguchi (1871-1948) nasceu em Kameoka, 

província de Kyoto, Japão. Na infância, ele se chamava Kisaburo Ueda e era 

muito admirado como uma criança prodígio. Aos vinte e seis anos, realizou 

uma ascese espiritual e corporal durante uma semana no monte sagrado 

Takakuma, próximo à sua terra natal. Nesta experiência espiritual, foram 

revelados a ele diversos ensinamentos de ordem divina e espiritual e assim ele 

tomou consciência de sua missão como salvador do mundo. Em 1899, 

Kisaburo Ueda, por inspiração divina, quis visitar Nao Deguchi. Ele acabou 
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convertendo-se à religião Oomoto, passando a empenhar-se para impulsionar 

a causa divina. Posteriormente, casou-se com Sumiko (Segunda Guia 

Espiritual da Omoto), a filha mais nova de Nao, e passou a ser conhecido pelo 

nome de Onisaburo Deguchi. Onisaburo escreveu uma grande obra doutrinária, 

Contos do Mundo Espiritual, que estabeleceu a base para a salvação do 

mundial e sistematizou a Oomoto, possibilitando uma grande reforma nas 

religiões japonesas, visto que os conceitos sobre Deus desta doutrina eram 

diferentes. Por essa razão, a Oomoto sofreu perseguições por parte de 

nacionalistas e militares fanáticos, culminando em mortes e prisões. O conflito  

chegou ao fim acabou com o término da Segunda Guerra Mundial. 

          Onisaburo Deguchi, além de eminente religioso, foi um grande ceramista, 

conhecido por suas tigelas de cores brilhantes. Usufruiu um grande prestígio 

profético tanto no seu país como no exterior e sempre procurou revelar à 

humanidade sua doutrina de salvação, baseada no amor de Deus por todos, 

independentemente de raça, religião e nacionalidade. 

            O ponto da religião Oomoto que mais influenciou a religião fundada por 

Mokiti Okada foi o propósito de reforma e reconstrução do mundo. A Oomoto 

acreditava que, com a vinda do Deus Ushitora no Konjin (Deus que governa o 

nordeste), os erros do mundo seriam corrigidos e o Mundo Ideal concretizar-se-

ia. A bibliografia de Mokiti Okada destaca a influência da religião Oomoto no 

pensamento dele: 

(...)foi principalmente o propósito que  [a religião Oomoto] 
manifestava de reformar o mundo. Em todas as partes do 
“Ofudessaki”, fala-se sobre uma reforma e reconstrução, 
dizendo-se que, com a grande limpeza e lavagem dos três mil 
mundos, a Terra se converterá no Reino de Deus, o qual 
perdurará pela eternidade. (FMO-MOA, 2007.p.232).  

 

Mokiti Okada tinha um sentimento de justiça bastante apurado e 

abominava, principalmente, a corrupção dos políticos e das classes 

dominantes. Idealista, desejava fundar uma empresa jornalística a fim de criar 

uma sociedade desprovida do mal. No entanto, o empreendimento custaria um 

milhão de ienes, e ele não conseguiu concretizá-lo. Com o tempo, funcionários 

e familiares de Mokiti Okada se converteram à religião Oomoto. Entretanto, um  
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acidente fatal afastou Okada da fé Oomoto durante três anos. Este acidente 

aconteceu quando o sobrinho de Mokiti Okada estava a caminho de um 

aprimoramento da Igreja. Ao tentar salvar um amigo que estava se afogando 

no redemoinho do rio Wati, o sobrinho morreu afogado, embora ele tenha 

conseguido resgatar o amigo. Por outro lado, a morte desse sobrinho fez com 

que Mokiti Okada percebesse que a vida era regida por uma força maior e, 

novamente, mergulhou nos assuntos da religião. Segundo ele, este foi o seu 

novo nascimento.  

          Mokiti Okada motivou-se para reerguer seus negócios sob uma nova 

perspectiva. Após sucessivas crises em seu comércio, a última delas 

influenciada pela crise financeira norte-americana de 1920, em 1922 seus 

empreendimentos já apresentavam sinais de melhora. Para alavancar as 

vendas, ele usou sua criatividade artística, patenteando técnicas de pintura em 

tecido (kaigashiki), em pentes (kaigashiki kushi) e em presilhas (kaigashuki 

pin). Em 1923, vendeu sua casa do bairro de Oga, onde morava há sete anos, 

e mudou-se para outro bairro mais próximo de Tóquio. Sua intenção era 

conseguir capital de giro para desenvolver seus negócios. Todavia, um grande 

terremoto e violentos tremores nas regiões de Kanto e Tokai atingiram um 

edifício próximo à sua loja, derrubando algumas paredes do estabelecimento, 

que logo foram reerguidas. Apesar das catástrofes, Mokiti Okada nunca 

desanimou da vida de empresário e sempre procurou reerguer seu comércio. 

Nesta época, quando pensava que tudo ia bem, tudo desmoronava, ora pela 

força do homem, ora pela força da natureza. Embora estivesse afastado da 

religião Oomoto, Mokiti Okada nunca deixou de pesquisar a respeito das forças 

ocultas, inclusive, ele se aprofundou ainda mais através da leitura dos 

ensinamentos escritos por Nao Deguchi. Em outras palavras, ele 

definitivamente deixou de ser agnóstico para se tornar um homem de fé.  

Estudou diversos livros e se relacionou com um grande número de pessoas, 

sempre buscando soluções para questões da atualidade em que vivia. Esse 

caminho permitiu-lhe polir sua espiritualidade, que há muito tempo se 

encontrava oculta em seu íntimo. Ele refletiu sobre sua existência neste mundo 

e buscou uma forma verdadeira de viver a vida. 
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          Desde a infância, Mokiti Okada teve saúde precária. Lutou muito para 

recuperar a saúde e para firmar-se como empresário comercial. Enfrentou 

problemas graves, perdeu a primeira esposa e os três primeiros filhos e passou 

por desventuras econômicas. Todos esses acontecimentos fizeram com que 

ele estudasse profundamente diversas religiões, além de estudar ética, moral e 

fenômenos espirituais. Posteriormente, dedicou-se à propagação do seu ideal 

de concretizar o mundo da alegria, do amor e da paz, iniciando, ele próprio, de 

forma pragmática, a aplicação de seu pensamento, fundamentado no princípio 

de que a origem do sofrimento está no egocentrismo do homem. Segundo ele, 

quem deseja ser feliz deve primeiramente tornar feliz seu semelhante. Okada 

não se restringiu  à doutrina, mas procurou alertar a todos a respeito dos 

conflitos e sofrimentos que estavam destruindo o planeta.   

 

1.2.3 O líder religioso 

           

          Em 4 de fevereiro de 1950, Mokiti Okada instituiu Sekai Kyussei-Kyo 

(Igreja Messiânica Mundial), com a fusão da Igreja Kannon do Japão e da 

Igreja Miroku do Japão. Segundo a obra “Luz do Oriente”, biografia em três 

volumes do líder religioso, a partir desse momento,  Okada começou a usar o 

nome de Meishu-Sama, que significa “Senhor da luz”. Nos anos que se 

seguiram, divulgou intensamente seu pensamento cuja essência é a trilogia 

verdade–bem–belo, fundamentada nas três colunas de salvação: Johrei, 

Agricultura Natural e o Belo. 

          Meishu-Sama recebeu uma crucial força divina durante uma revelação 

ocorrida em 1926 sobre a transição da Era da Noite para a Era do Dia no 

Mundo Espiritual, chamada Johrei (Joh = purificar / rei= espírito). O Johrei é 

transmitido por meio das mãos. Desde o início, foi praticado de acordo com as 

atividades religiosas até adquirir sua forma definitiva. Hoje, ele é aplicado como 

uma técnica da Igreja Messiânica para purificar a alma através da imposição 

das mãos sobre pontos específicos do corpo de quem o recebe. Neste ato, o 

poder da Luz de Deus é emanado em direção da pessoa. O objetivo é eliminar 

as máculas espirituais, propiciando harmonia e saúde ao corpo físico. Desta 
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maneira, tanto o indivíduo que ministra o Johrei, quanto aquele que o recebe 

tornar-se-ão pessoas mais felizes, livres das três grandes calamidades que 

geram sofrimento: doença, pobreza e conflito. 

Como o Johrei estava sendo bem aceito, Mokiti Okada preocupou-se em 

ampliar suas ferramentas para desenvolver sua missão divina de criar uma 

nova civilização sem doenças.  Para ele, a agricultura natural poderia ser uma 

dessas ferramentas, visto que ele a relacionava com uma melhor saúde do ser 

humano. Assim, em 1935, ele sistematizou os princípios básicos desse método 

agrícola, que, em obediência à lei da natureza, produz alimentos inteiramente 

naturais, puros e sadios. Mokiti Okada iniciou sua pesquisa sobre a agricultura 

natural por estar preocupado com o modo como a agricultura convencional 

vinha sendo desenvolvida. Ele acreditava que o uso de fertilizantes, adubos 

químicos e pesticidas contribuía para o desequilíbrio ecológico do planeta e 

causava doenças no homem. O método proposto por Mokiti Okada 

proporcionou uma agrícola sustentável, que protege o planeta e oferece 

alimentos saudáveis e saborosos. A prática da agricultura natural consiste em 

não usar nenhum tipo de produto químico, em fortalecer o solo com compostos 

naturais (capim e folhas secas) e em deixar o solo aquecido para o melhor 

desenvolvimento da planta. Mokiti Okada afirma que: “O método para fertilizar 

o solo consiste em fortalecer sua energia. Para isso, é necessário, 

primeiramente, torná-lo puro e limpo, pois quanto mais puro o solo, maior a sua 

força para o desenvolvimento das plantas” (2008a, v.5. p.12). 

          O Belo, por sua vez, está na Verdade e no Bem, e o paraíso terrestre a 

que Meishu-Sama se refere é o mundo do Belo. Este tem uma relação com o 

ser humano no que concerne à beleza dos sentimentos e do espírito. Em geral, 

todo comportamento humano deve ser belo, porque dele nascerá o belo social, 

o qual deverá expandir-se para as relações pessoais e em todos os campos da 

sociedade, desde educação, saúde e política, até os meios de transporte e o 

cotidiano da vida humana. O Belo é expresso através da arte; não só a arte da 

vida, mas também a arte elaborada pela mão do homem. O contato com obras-

primas purifica a consciência do ser humano, proporcionando-lhe verdadeiro 

êxtase. Este contato ainda desenvolve a beleza harmoniosa no espírito do  
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homem. Meishu-Sama  diz: “Conduzo as pessoas ao caminho do Reino dos 

Céus ensinando-lhes a Verdade, praticando o Bem e fazendo com que elas 

apreciem o Belo” (FMO-MOA. 1997 p.119). O Belo propõe à vida do ser 

humano um caminho para a espiritualidade. 

          O objetivo e os pilares da religião foram descritos por Tetsuo Watanabe, 

presidente mundial da Igreja Messiânica, em a Síntese do Pensamento 

Religioso de Meishu-Sama, conforme transcrito a seguir: 

Ao longo de três mil anos, a humanidade veio se afastando 
cada vez mais da Lei da Natureza, que é a Lei do Universo,  a 
Vontade de Deus, a Verdade. 

Movido pelo materialismo, que o faz acreditar somente naquilo 
que vê, e pelo egoísmo, que o leva a agir de acordo com sua 
própria conveniência, o homem tornou-se prisioneiro de uma 
ambição desmedida e inconseqüente e vem destruindo o 
equilíbrio do planeta, criando para si e seu semelhante, 
desarmonia e infelicidade. 

As graves conseqüências do desrespeito às Leis Naturais 
podem ser verificadas na agricultura, na medicina, na saúde, 
na educação, na arte, no meio-ambiente, na política, na 
economia, e em todos os demais campos da atividade humana. 
Essa situação já chegou ao seu limite. Se continuar agindo 
assim, é certo que o homem acabará destruindo o planeta e a 
si mesmo.  

O propósito da Filosofia de Mokiti Okada é despertar a 
humanidade, alertando-a para essa triste realidade. Ela cultiva 
o espiritualismo e o altruísmo, faz o homem crer no invisível e 
ensina que existem espírito e sentimento não só no ser 
humano, mas também nos animais, nos vegetais e nos demais 
seres. 

O Johrei, a Agricultura Natural e o Belo são práticas básicas 
dessa filosofia, capazes de transformar as pessoas 
materialistas em espiritualistas e as egoístas em altruístas, 
restituindo ao planeta seu equilíbrio original. Seu objetivo final é 
reconduzir a humanidade a uma vida concorde com a Lei da 
Natureza e construir uma nova civilização, alicerçada na 
verdadeira saúde, na prosperidade e na paz. (Watanabe, 
1996). 

 

          A atuação de um líder religioso é propagar seu pensamento e 

ensinamentos e, em alguns casos, fundar a religião. Para Meishu-Sama, sua 

atuação foi diferente da de outros líderes religiosos como: Jesus Cristo 

(Cristianismo), Maomé (Islamismo) e Sakyamuni (Budismo). Ele explica essa 

diferença: 
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(...) parece mesmo que não utilizaram de nenhum método. 
Meu caso, porém, é totalmente diferente. Tal como essas 
religiões, também temos ensinamentos, mas eles 
constituem apenas um dos nossos meios de divulgação e, 
no seu conjunto, abrangem todos os aspectos da cultura 
necessários à vida humana. Pretendemos, especialmente, 
corrigir os erros da civilização já formada, e os fazemos 
através dos mais diversos métodos e de fatos reais (FMO-
MOA, 2007, p.31).       

 

          Meishu-Sama estranha e lamenta o fato de outros líderes religiosos, com 

ensinamentos tão grandiosos, não terem deixado impressões e confissões 

sobre eles mesmos. Hoje, os ensinamentos de Meishu-Sama são conhecidos 

em diversos países do mundo.  A Igreja Messiânica Mundial começou no Japão 

e está difundida por todos os continentes. No Brasil, ela iniciou suas atividades 

em 1955.  No final da década de 60, a religião messiânica começou a se 

expandir, transformando-se numa religião multiétnica. Em junho de 2000, já 

havia 350 mil membros brasileiros (Tomita apud Clarke, 2000, pp.107-111).  

Nos anos 70, a Igreja Messiânica Brasileira criou a Fundação Messiânica que, 

já na década de 1980, passou a se chamar Fundação Mokiti Okada – M. O. A. 

Atualmente, a missão da fundação é criar e desenvolver projetos e atividades 

baseados na verdade da lei da natureza, objetivando a formação de seres 

humanos comprometidos com a concretização de um mundo espiritual e 

materialmente evoluído.  

         O Instituto de Arte Cerâmica (IACE) é um setor da Fundação Mokiti 

Okada. Seu objetivo é promover o desenvolvimento artístico dentro da 

cerâmica como forma de crescimento e elevação do ser humano, por meio do 

ensino de técnicas de modelagem e pintura em alta temperatura. Desde o 

primeiro momento, o aluno é incentivado a estimular sua criatividade e aliá-la 

às técnicas ensinadas. Esse aprendizado traz inúmeros benefícios, entre eles, 

o desenvolvimento da criatividade, a prevenção do estresse e o 

autoconhecimento, propondo, assim, uma espiritualidade aos alunos. 
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1.2.4  Meishu-Sama e a espiritualidade 

 

Segundo Meishu-Sama, a espiritualidade está na relação profunda entre 

o espírito e a matéria. Todo ser humano necessita conscientizar-se dessa 

relação. A relação profunda entre o espírito e a matéria deve ser de evolução, 

progresso e mudanças para um crescimento espiritual. Além dessa relação 

intrínseca, os seres humanos estão envolvidos pela relação entre o Céu e a 

Terra. O espaço, que viabiliza a sobrevivência do homem, está compreendido 

entre o Céu, a Terra e a Natureza. Ele está aberto e é propício para as 

evoluções espirituais do Ser.  É nele que o homem deve evoluir por meio do 

amor e da compaixão, buscando uma inteligência divina.  Para Meishu-Sama, a 

espiritualidade tanto pode estar dentro de cada um, como pode ser aprendida 

junto à natureza. A observação desta é o melhor caminho para o crescimento 

do espírito, visto que aquela se renova constantemente sem nenhuma 

interrupção. Da mesma forma, os projetos arquitetônicos e as construções 

também estão sempre em evolução, dado o avanço científico-tecnológico. De 

forma geral, as florestas e vegetações estão sempre crescendo em direção ao 

céu. Sendo assim, se tudo continua em eterna evolução, é dever do ser 

humano estar em plena sintonia com a natureza. Entretanto, a vida moderna 

tem afastado o homem dela.  A busca da espiritualidade para o ser humano é 

fundamental para evolução e humanização da vida. Meishu-Sama esclarece 

que o crescimento somente na parte material não significa que o homem tenha 

adquirido algum progresso. A transcrição a seguir de trecho do livro Alicerce do 

Paraíso auxilia no entendimento desta visão de progresso pessoal: “É 

indispensável o progresso do espírito, isto é, a elevação da individualidade. 

Portanto, devemos prosseguir passo a passo, pacientemente, visando à 

perfeição, principalmente no que se refere à espiritualidade” (2008a, v.3, p.22). 

Certamente, quando o espírito se eleva gradualmente, tudo passa a se 

transformar no homem: sua personalidade, seu caráter e a forma de 

compreender a vida, o que fará com que ele tenha uma melhor qualidade de 

vida.  
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          Ainda se referindo ao espírito e matéria, Meishu-Sama exemplifica muito 

bem a espiritualidade em um de seus textos, “Elevação Espiritual – Espírito e 

Corpo” (2008a, v.3, p.21), que fala sobre a Lei de Causa Efeito. De acordo com 

esta lei, a prática do bem resulta em elevação espiritual e felicidade. Assim, 

entre o bem e o mal, a escolha do mal é tola, visto que, mesmo que uma 

pessoa consiga progredir na vida valendo-se do mal, o êxito é passageiro; um 

dia ela acabará arruinada, já que no mundo espiritual, sua posição é no inferno. 

Por outro lado, por menos sorte que uma pessoa possa ter, se ela praticar o 

bem, sua posição no mundo espiritual se eleva e algum dia ela se tornará feliz. 

          Todas as pessoas desejam ser felizes, mas, para adquirir a felicidade, 

Meishu-Sama diz que é necessário ser amado por Deus: “A essência da fé, em 

poucas palavras, é ser amado por Deus ou estar no agrado de Deus” (2008a, 

v.3, p.23). Todos nós pensamos que somos amados por Deus, mas, para 

avaliarmos o grau desse amor, precisamos aumentar a quantidade de boas 

ações que praticamos. Não é tão difícil fazer esta avaliação, porém, é 

necessário ter bom senso e perceber o que desagrada a Deus. Os caminhos 

do egoísmo, de fazer o outro sofrer e de mentir não são do agrado de Deus. 

Também é do agrado de Deus buscar a inteligência divina. No ensinamento 

“Luz da Inteligência” (2008a, v.3, p.29), Meishu-Sama discute o quanto a 

inteligência é importante para a espiritualidade, pois é na inteligência elevada 

que está a presença de Deus. De acordo com esse texto, a inteligência possui  

vários níveis de profundidade. As inteligências mais elevadas são: divina, 

sagrada e superior. As inteligências menos elevadas compreendem a 

inteligência calculista e ardilosa. A profundidade das inteligências elevadas tem 

a sua essência na humildade e na sinceridade. De acordo com o texto de 

Meishu-Sama: 

A inteligência Divina é a mais elevada e não depende de 
aprendizado, é concedida por Deus para certas pessoas 
para que cumpram missões importantes. Bem afirma o 
ditado: „Diz-se que a inteligência é humana, quando o 
conhecimento é aprendido; É Divina, quando não 
depende de aprendizado‟. 

A inteligência Divina pode ser considerada como de 
caráter masculino em relação à inteligência sagrada, que, 
por sua vez, pode ser considerada como caráter feminino 
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A inteligência superior é aquela manifestada pelas 
pessoas sábias. No budismo, denomina-se „Tie Shokaku‟ 
(inteligência da percepção verdadeira) ou simplesmente 
„Tie‟ (inteligência). 

A inteligência calculista é superficial e tem resultado 
passageiro, A inteligência ardilosa é a inteligência 
perversa, contida nas atitudes de corrupção, impedindo o 
progresso da sociedade. (2008a, v.3, pp.29-34). 

 

          Quem é possuidor de inteligência divina, terá abertura para perceber o 

segredo da felicidade, que é uma busca universal. Em seu ensinamento, 

Meishu-Sama descreve como alcançar a felicidade:  

O Bem e o Mal se digladiam desde as eras mais remotas; 
jamais um predominou definitivamente sobre o outro. Refletindo 
bem, foi em conseqüência do atrito entre ambos que a 
civilização atingiu tão grande desenvolvimento.  

Mas como obter a felicidade neste mundo em que se 
empreende tal batalha? Deixando de lado todas as suposições 
com quem temos tentado compreender a vontade de Deus, 
procuremos descobrir o meio de sermos felizes. 

Como venho afirmando há muito tempo, nossa felicidade 
depende de fazermos os outros felizes. Esse é o meio mais 
seguro para alcançá-la, e eu venho aplicando há muitos anos 
com resultados maravilhosos. (2008a, v. 3,  p.39). 

 

Em suma, a felicidade está no cotidiano, na prática da gentileza e no 

amor presente no tratamento dirigido aos outros, desde chefes e subalternos 

até a própria família.  

1.2.5 As características pessoais indicativas da espiritualidade segundo 

Meishu-Sama 

Segundo Meishu-Sama, as intenções e os objetivos da sociedade 

definem as características pessoais indicativas da espiritualidade. Em outras 

palavras, atributos sociais como liberdade de expressão, individualização, 

democratização, família, religião, educação, saúde, cultura e arte interferem 

diretamente na espiritualidade individual. Neste contexto, os elementos que 

sinalizam transformações individuais em direção à sustentabilidade são: o 

pensamento do homem, a fé, a sinceridade, o destino e a humildade. Já o 
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pragmatismo é definido pela bondade, cortesia, simpatia, tolerância, satisfação, 

insatisfação, ordem, atitude mental e conhecimento. 

          A espiritualidade do ser humano depende de sua forma de pensar. O 

sentimento de gratidão aproxima o homem de Deus e o seu oposto atrai coisas 

negativas e dificulta a elevação espiritual. Meishu-Sama costumava dizer que 

gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria (2010b, v.4). Além disso, ele 

explica a influência do mundo espiritual no pensamento do homem, conforme 

escrito por ele:  

(...) Ali, as existências surgem do nada e voltam ao nada. Tudo 
é extremamente mutável. Imaginemos, por exemplo, que dois 
escultores façam imagens da mesma divindade. De acordo com 
a personalidade de cada um, haverá diferenças entre as 
divindades que assentam nessas imagens. Se a personalidade 
de um deles for elevada, descerá um espírito Divino de alto 
nível, coerente com o autor. Entretanto, mesmo que o formato 
da outra imagem seja igual, se a personalidade do escultor for 
baixa, virá um espírito representante daquela divindade, ou uma 
partícula sua. 

Outro exemplo: a divindade diante de cuja imagem as pessoas 
oram com sinceridade, manifesta seu poder, isto é, sua luz com 
força total; ao contrario, se o pensamento das pessoas for 
apenas formal, faltando a elas respeito e convicção dos 
sentimentos, o poder do espírito Divino será reduzido 
proporcionalmente. Além disso, quanto mais gente estiver 
orando, mais aumentará esse poder, mais intensa       se tornará 
a luz (2010 b, v.4.p.39). 

 

           A espiritualidade do ser humano também depende da forma de falar, 

visto que, para Meishu-Sama, a palavra tem espírito: 

A palavra, naturalmente, é constituída e emitida pela ação da 
voz, da língua, dos lábios e do maxilar inferior, mas a origem 
dessa emissão, não resta dúvida, é o pensamento, que se 
manifesta em forma de palavras. O pensamento é a 
manifestação da vontade. (2010 b, v.4, pp.51-52).   

  

           Para Meishu-Sama, a manifestação da inteligência é o espírito da 

palavra e a materialização do espírito da palavra é a ação. Em suma, a 

espiritualidade é uma tríade: o pensamento, o espírito da palavra e a ação. O 

pensamento está conectado ao mundo espiritual; o espírito da palavra, ao 

mundo do espírito da palavra; a ação, ao mundo material. Desse modo, o 



38 

 

 

espírito da palavra encontra-se entre o intermediário do oculto e do manifesto e 

é o mediador entre o pensamento e a ação. Se trabalhado com bons 

sentimentos, fé e felicidade, o espírito da palavra é um dos elementos de 

transformação da espiritualidade do indivíduo. Vale ressaltar a importância da 

fé no desenvolvimento da espiritualidade. A sinceridade é o principal indicativo 

da presença da fé. Meishu-Sama escreve que: 

O objetivo da fé é alegrar a vida, dar-lhe tranqüilidade e permitir 
que se desfrute do sabor de viver. Então as coisas da natureza 
se transfiguram: as flores, o vento, a lua, o cântico dos 
pássaros, a beleza das águas e das montanhas passam a ser 
vistos como dádiva de Deus para a alegria das criaturas. E 
passamos agradecer os alimentos, o vestuário e a casa em 
que vivemos, considerando-os como bênçãos, e a simpatizar 
com todos os seres, mesmo os irracionais e os inanimados. 
Sentimos que até o pequenino verme da terra se acha próximo 
de nós... É o estado de êxtase. (2010 b, v.4, p.50). 

 

Quando o indivíduo tem uma vida de fé, vive maravilhado, para ele tudo 

tem significado, inclusive as pequenas coisas que existem no universo.   A fé 

emana forças para ele poder traçar o próprio destino, e a consciência desse 

fato permite-lhe transformar o pessimismo em otimismo (2010b, v.4). Ainda de 

acordo com Meishu-Sama, a espiritualidade é aperfeiçoada à medida que o 

indivíduo consegue superar o egoísmo e o apego, o que só pode ser feito de 

forma pragmática. Esse pragmatismo encontra-se na relação com o outro, no 

ato de empenhar-se em fazê-lo feliz. 

         Meishu-Sama inspirou-se no pragmatismo do filósofo norte-americano 

William James (1842-1910), que acreditava que a filosofia só era válida se 

fosse colocada na forma de ação. Ele incorporou os ensinamentos deste 

filósofo, conforme pode ser observado na passagem descrita a seguir: 

  

 O benefício que o pragmatismo me proporcionou naquela época, não foi 
pequeno. Mais tarde, quando iniciei meus trabalhos religiosos, julguei 
necessário aplicá-lo à religião. Isto significa ampliar o campo religioso de 
modo que abranja a vida em geral. Então, o político não cometeria 
injustiças, porque, visando à felicidade do povo, promoveria uma boa 
administração, granjeando, assim, a confiança de todos. O industrial 
obteria a admiração da coletividade, pois exerceria a  
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profissão honestamente; seus negócios progrediriam com segurança, 
porque ele mereceria a estima de seus empregados, que seriam fiéis no 
trabalho. O educador seria respeitado e teria notáveis influências sobre 
seus discípulos, educando-os com bases sólidas. Os funcionários e os 
assalariados em geral subiriam de posição, porque a fé produz bom 
trabalho. A alma do artista irradiaria de suas obras, com grande 
elevação e força espiritual, exercendo influência benéfica sobre o povo. 
O ator, no palco, manifestaria nobreza, porque suas apresentações 
seriam baseadas na fé, e os espectadores receberiam o reflexo de seus 
sentimentos elevados. Entretanto, isso não significa que as coisas se 
processassem com rigidez didática: tudo deveria ser agradável e 
atraente. (2010b. v.4, p.9). 

 

         De fato, se os indivíduos praticassem o pragmatismo em suas vidas com 

a intenção de melhorar sua espiritualidade, todos se tornariam úteis à 

sociedade, independentemente da profissão. O ser humano pode transitar 

entre a satisfação e a insatisfação a qualquer momento. A satisfação 

exagerada causa comodismo e a insatisfação exagerada, desordem. Desta 

maneira, outro aspecto importante da espiritualidade para Meishu-Sama é a 

busca pelo equilíbrio, como pode ser verificado em suas palavras: 

 Ora, se tanto a satisfação como a insatisfação apresentam 
aspectos condenáveis, o que fazer? A resposta é simples: 
devemos evitar os extremos; o certo é manter o equilíbrio 
entre duas posições. Sei que falar é fácil e fazer é difícil, 
mas a vida é assim mesmo. O essencial é ser flexível, 
tendo por base a sinceridade. A pessoa que assim 
proceder, tornar-se-á útil à sociedade e, dessa forma, será 
bem-sucedida e feliz. (2010 b, v. 4, p. 44). 

 

         O importante para essas duas coisas é manter cautela, nunca exagerar 

com essas duas formas de sentir e fazer tudo com muito carinho e amor para 

que os resultados adquiridos sejam compreendidos. Meishu-Sama explica o 

quanto a ordem está relacionada com a educação: a natureza nos ensina a 

ordem, diante das estações do ano, primavera, verão outono e inverno, que se 

repetem todos os anos e na mesma ordem – as flores e os frutos têm sua 

época e sua ordem.  Nas palavras do próprio Meishu-Sama: “A ordem é o 

caminho e também a lei. Perturbar a ordem significa desviar-se do caminho; 

violar a lei é falta de civilidade” (2010b, v.4.p.87). Desrespeitar as leis não trará 

boas conseqüências, mesmo num regime democrático. 
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          Todos nós precisamos constituir a ordem em nossa formação com 

relação à vida. A ordem também está no processo da espiritualidade. A 

desorganização não faz parte de um crescimento espiritual, a ordem sim. É 

preciso buscar um crescimento pessoal, tomar atitudes mentais e positivas por 

meio dela, dar-se condições para que a espiritualidade flua. Meishu-Sama 

escreve que:  

Existe um único ponto de vital importância: é a forte           
vontade de crescer e expandir custe o que custar. Esta 
atitude é fundamental. 

 O pior pensamento a seu próprio respeito é pensar „não 
tenho capacidade‟. Pense assim: „Eu também sou um ser 
humano. Se aquela pessoa está fazendo, eu também 
serei capaz de fazer‟.  

 Aquele que nunca desiste com uma forte determinação 
para realizar seu trabalho – mesmo cometendo falhas ou 
sendo ridicularizado pelos outros – certamente crescerá 
bastante.  (2010 b, v.4, p.51). 

 

          Quando o indivíduo mantém a força de vontade para crescer na vida, a 

primeira coisa que ele busca é o conhecimento. Dependendo da intenção com 

que ele procura esse conhecimento e da forma como irá usá-lo, ele poderá ser 

conduzido à elevação espiritual. Com essa espiritualidade, as coisas que 

existem no universo se tornarão mais claras, despertando a percepção, não 

haverá pré-conceitos e a pessoa tornar-se-á criativa.  Meishu-Sama escreveu o 

ensinamento “Saber das Coisas”, que esclarece o que pretendemos apontar:  

 

                                    Analisando essa expressão, vemos que ela significa 
experimentar ilimitadamente tudo que existe no mundo, 
penetrar, captar a essência das coisas e exprimi-la de alguma 
forma. Ou melhor, descobrir o segredo de medir a ação e as 
conseqüências de determinado problema. Ao contrário, se 
alguém exibir teorias infantis, agir levianamente ou praticar 
ações sem perceber a censura e o desprezo dos outros, 
significa que não tem visão e nem sabe das coisas. Pertence ao 
grupo daqueles que se costuma chamar de imaturos, infantis ou 
grosseiros. 

Esclarecidos é quem possui vasto saber. (...) Naturalmente, 
todos sabem que as invenções, as descobertas e o progresso 
do ensino contribuíram para a cultura da humanidade, mas 
convém recordar a grande contribuição que, em silêncio, as 
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obras dos esclarecidos trouxeram à civilização. (2008a, v.3, 
pp.31-32). 

 

Neste contexto, Meishu-Sama explana que o homem com conhecimento 

das coisas e esclarecido tem um grau de espiritualidade elevada. Com essa 

espiritualidade, ele pode ser útil à sociedade, participando e dando 

contribuições aos campos sociais como saúde, educação e arte. Esse grau de 

espiritualidade tem sua origem na transcendência. O homem pode adquirir uma 

espiritualidade elevada a partir da sua liberdade de viver. O ser humano é 

simultaneamente um ser livre para pensar e amar. Assim, rompemos com tudo, 

quando percebemos que nossa liberdade está aprisionada. Segundo Boff: 

“Então, possuímos essa dimensão de abertura, de romper com barreiras, de 

superar interditos, de ir para além de todos os limites. É isso que chamamos de 

transcendência. Essa é uma estrutura de base do ser humano  (1938.p.28).” É 

nessa dimensão de abertura que o ser humano possui uma das fontes 

primordiais da espiritualidade, embora não seja a única, como Boff se refere 

logo no início desse capítulo sobre seu conceito de espiritualidade.                

Entretanto, é esta fonte da espiritualidade que gera a capacidade de 

autotranscendência. O teólogo entende que essa fonte da espiritualidade 

implica mudanças interiores no ser humano. Neste ponto, ele vai além, pois 

caracteriza as mudanças em níveis, ou seja, as que transformam a estrutura do 

ser humano (as mais profundas) e as que não transformam (superficiais). 

Meishu-Sama, em seus ensinamentos,  não deixa claras as divisões que 

transformam o ser humano como Boff faz, mas mostra que as características 

da espiritualidade estão em um caminho pragmático, o qual propõe a 

espiritualidade na transformação do ser humano, conforme as indicações do 

início desse mesmo item.  
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1.3  Meishu-Sama e a arte  

 

Meishu-Sama sempre teve muito interesse por arte. Conforme já citado 

no item 1.2.1, quando se tornou empresário, incluiu a venda de bijuterias no 

seu comércio. Inicialmente, ele mesmo as desenhava e produzia, mas, devido 

a problemas de saúde, passou a ser exclusivamente o designer das mesmas. 

As peças que desenhava eram comercializadas ao lado de peças de outros 

artistas. No Período Meiji (1909), havia exposições com o objetivo de incentivar 

a indústria, que eram centralizadas no governo e nos órgãos regionais. Com o 

tempo, essas exposições foram se tornando uma espécie de comemoração 

com a intenção de testar a qualidade dos produtos e promover sua 

comercialização. O prêmio mostrava à sociedade a importância e o poder das 

mercadorias do premiado. Numa dessas exposições, entre 1.835 objetos 

expostos, Meishu-Sama recebeu o Prêmio de Bronze. Posteriormente, ganhou 

novamente o mesmo prêmio, desta vez, concorrendo com 106.292 peças. Essa 

premiação coroou seu talento criativo no campo da arte.  O trecho descrito a 

seguir relata este momento de sua vida: 

 

Durante os quinze anos que vão de 1909 a 1923, o Fundador 
criou inúmeros objetos de adorno; na maioria, objetos inéditos, 
com novos detalhes, em que ele utilizava a tradicional técnica do 
„maki-e‟ e a técnica denominada „raden‟. O sucesso das criações 
dessa época pode ser comprovado por três fatos: 1º  - restam 
dezenas de objetos projetados pelo próprio Fundador; 2º - 
preservam-se os certificados da obtenção de Prêmio de Bronze 
nas duas exposições a que ele concorreu; 3º a partir de 1915 ele 
fez ao órgão responsável do governo a solicitação de „patente 
de invenção‟, a propósito de um objeto, e de „patente de novo 
modelo de produto‟, a propósito de outro, tendo conseguido 
reconhecimento oficial em ambos os casos. (FMO-MOA, 2007, 
pp.150-151). 

 

Meishu- Sama criou o Diamante Assahi, método que consistia em colar 

um espelho bem fino em papel ou seda e cortá-lo em pequenos pedaços que 

eram colados no metal ou no celulóide a ser usado para a confecção do objeto. 

O material obtido através desse método brilhava como um diamante e podia 

ser utilizados em pentes, adornos para cabelos e broches. De 1915 a 1923, 
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ele registrou seus novos produtos com patente de qualificação de artesanato 

japonês.  

Além de artista plástico, Meishu-Sama era poeta. Em 1927, ele começou 

a escrever poemas waka e kanku. Waka é um poema composto no Japão, 

desde os tempos antigos, semelhante ao haicai, diferenciando-se deste no que 

diz respeito aos pés métricos, que são trinta e um. É constituído de cinco 

versos, dos quais o primeiro e o terceiro são pentassílabos, e os demais, 

heptassílabos. O estilo kanku é derivado do haicai. Meishu-Sama enviou-os a 

uma revista de publicação mensal da Igreja Oomoto.  Os poemas eram sobre 

temas diversos como religião, natureza e sentimento humano e revelavam o 

sentimento de Meishu-Sama com relação à sua vida. A revista fazia concursos 

mensais de poesias waka e kanku e oferecia aos vencedores o título Ten no 

Maki (Versos do Céu). Quando a pessoa o recebia mais de cinco vezes, era 

condecorada com o título de Tsuki no Ya (Casa da Lua). Ao receber esse título, 

Meishu-Sama passou a ser chamado de Tsuki no Ya Moguetsu (Casa da Lua 

Mokiti). Depois deste episódio, ele teve o privilégio de integrar a Editora Meiko 

(editora da revista que o premiou). Ao mesmo tempo em que participava das 

atividades literárias da Oomoto, em setembro de 1930, criou e foi o diretor da 

Associação Ten‟nin, que mantinha  sessões de poesia kanku (poesias de 

humor). Essa associação não tinha nenhuma relação com as atividades 

literárias da Oomoto, e Meishu-Sama a dirigia separadamente. Ao entardecer 

do dia 20 de setembro, a Associação contou com a participação de dezoito 

membros que recitaram oitenta e nove composições em um só dia com estilo 

humorístico sobre a situação social do Japão da época. 

Em 1930, Meishu-Sama iniciou a produção de caligrafias e pinturas. Ele 

centralizou seus trabalhos nas imagens de Kannon (divindade do Budismo) 

feitas em diversos tamanhos, desde pequenas pinturas em shikishi (papel 

estreito e comprido utilizado para escrever poemas ou fazer desenhos), até 

grandes quadros. Além das imagens de Kannon, o tema era Sakyamuni (Buda) 

e Darma (corpo de ensinamentos do budismo). Ele também pintava paisagens, 

representando a água, a montanha, a neve, a lua e as flores. Atendendo aos 

pedidos dos fiéis, essas pinturas e caligrafias eram outorgadas como imagens 
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da luz divina, o que significava proteção. Somente depois de 15 de junho de 

1931, data da revelação que Meishu-Sama recebeu sobre a realização do 

paraíso terrestre, é que essas atividades de caligrafia e pintura tornaram-se, 

juntamente com o Johrei, uma parte muito importante da sua obra divina. Para 

ele, a arte era mais do que um simples divertimento: seus quadros de caligrafia 

e pintura eram uma forma de salvar as pessoas. Em sua visão, a arte salva 

porque ela tem uma missão, como pode ser observado na passagem descrita a 

seguir: “Enobrecer os sentimentos do homem e enriquecer lhe a vida, 

proporcionando-lhe alegria e sentido, é a missão da arte.” (2008a, v.5, p.52). 

Meishu-Sama construiu os Solos Sagrados nas cidades de Hakone e Atami no 

Japão e planejou desde os jardins até os edifícios, imprimindo nessas 

construções seu conhecimento sobre estética e Belo. 

          Ele foi um grande colecionador de obras de arte.  Algumas delas foram 

compradas; outras ganhou de presente de fiéis seguidores messiânicos.  Ele 

considerava que seu cotidiano era envolvido pela arte e atribuiu esse fato à sua 

missão de melhorar o mundo, segundo a passagem a seguir:  

 

Pelo que puderam ver, a maior parte do meu dia a dia é 
dedicada à Arte, de modo que se poderia dizer que eu levo 
uma vida artística. Penso sempre que Deus me atribuiu 
essa característica devido à minha missão de construir o 
Paraíso Terrestre, que é o Mundo da Arte. (FMO-MOA, 
2007, p.54.). 

 

           Para Meishu-Sama, até agora vivíamos no mundo da noite, sem luz, 

onde era fácil cometer crimes e pecar em segredo. Hoje, vivemos no mundo da 

luz, tudo se tornará claro e as pessoas irão se preocupar com as coisas boas, 

inclusive com a arte.      
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1.4 A arte como instrumento de construção do Paraíso Terrestre 

 

Para Meishu-Sama, as mazelas da sociedade caracterizam o mundo 

como escuro e sem luz, deixando o homem propenso a cometer erros e crimes, 

a enganar as pessoas e a ter vontade de roubar. A este mundo ele deu o nome 

de mundo da noite. A missão de Meishu-Sama e de sua religião era construir o 

paraíso terrestre, ou seja, trazer luz para o mundo, transformando-o em mundo 

do dia.  Com luz, o mundo se torna mais claro e nítido e o ser humano passa a 

ser correto e a procurar o caminho do bem. Meishu-Sama acreditava que esta 

transformação já estava ocorrendo e que a arte era um instrumento para tal:  

Com essa atitude o ser humano buscará a arte. Tudo que se 
relaciona  às belas-artes, à poesia, ao canto, aos instrumentos 
musicais, enfim, todas as manifestações artísticas, assim 
como as construções, as ruas, as cidades, os teatros, as 
instalações recreativas, as decorações de interior, as vestes 
individuais e tudo o mais se tornará extraordinariamente belo. 
(FMO-MOA, 2007, pp.54-55). 

 

          Meishu-Sama se refere ao paraíso terrestre como o mundo do belo. Para 

ele, a relação entre homem e arte está na beleza dos sentimentos que torna o 

discurso do homem e suas atitudes mais belos. Se cada homem contiver essa 

beleza individual, nascerá um belo social. Deste modo, as relações sociais 

influenciarão a beleza das casas, das ruas, dos meios de transportes e das 

praças públicas. Em última análise, a política, a educação e as relações 

econômicas também se tornarão belas e limpas, da mesma forma que as 

relações diplomáticas entre os países. 

Meishu-Sama também escreveu sobre a arte como entretenimento: 

“Neste campo o Belo precisa ser muito enriquecido, pois a consciência do Belo 

é o que de melhor existe para a elevação dos sentimentos humanos. Esse é 

um dos motivos pelos quais sempre incentivamos a Arte” (2008a, v.5, p.50).                  

Ele acredita que, assim como cada coisa que existe possui uma utilidade 

específica na sociedade humana, a arte também tem uma missão. Isso fica 

claro no trecho transcrito a seguir: “Portanto, uma vez que o artista é um 
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membro da organização social, ele deve conscientizar-se de sua missão e 

exercê-la plenamente, pois essa é a Verdadeira Arte e também a 

responsabilidade que lhe cabe” (2008a, v.5, p.59). O artista, portanto, não deve 

ter atitudes inconseqüentes, não deve ficar alheio aos problemas sociais e não 

deve se sentir superior às outras pessoas. Ele também acredita que, para que 

a arte cumpra sua missão de elevar a espiritualidade humana, o caráter do 

artista deve ser mais elevado que o das pessoas comuns. 

         Na visão de Meishu Sama, nos tempos primórdios da história, a 

humanidade possuía muitas características animais. Essas características 

selvagens se diluíram ao longo do tempo com o progresso gradativo da 

civilização. Ou seja, o progresso da civilização consiste na eliminação do 

caráter animal do homem. Entretanto, os homens ainda sofrem influências 

desse estado animal, a guerra é um exemplo do quanto as características 

animais prevalecem. A missão do artista é constituir o belo em sua arte a fim 

de eliminar essas características selvagens, como pode ser observado no 

seguinte trecho: “O artista deve funcionar como orientador espiritual do povo. 

Neste sentido, não seria exagero afirmar que uma parte de responsabilidade do 

aumento do mal social cabe aos artistas” (2008a. v.5, p.60). Em outras 

palavras, o artista é responsável pela sua arte e pela sociedade que esta arte 

produz. Se, por um lado, o artista contemporâneo pode ser responsabilizado 

pela baixa qualidade de grande parte das artes produzidas nos dias de hoje 

(com destaque para o crescente erotismo e vulgaridade observada na música e 

artes visuais). Ele também tem um papel fundamental na transformação, que já 

está em curso, de uma sociedade melhor, mais justa e mais feliz, ou, na 

terminologia messiânica, na chegada da Era do Dia. Esta responsabilidade do 

artista perante o mundo está explícita na declaração de Meishu-Sama abaixo 

transcrita: 

(...) para se poder falar em Paraíso, é preciso que todas as 
artes estejam reunidas, ou melhor, que tudo seja artístico. 
Segundo o meu princípio, a solução dos sofrimentos pela 
Graça Divina não é outra coisa senão a magnífica arte da 
vida, isto porque a arte, na sua essência, deve satisfazer 
as condições da Verdade, do Bem e do Belo. (2008 a, v.5 
pp.58-59). 
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          O crescimento da espiritualidade no ser humano também reside na 

compreensão da Verdade, do Bem e do Belo. No pensamento de Meishu-

Sama, a Verdade é o simples estado natural das coisas. Ela é a realidade 

autêntica, correta, sem nenhum defeito. Ele oferece o exemplo seguinte: 

(...) uma jarra: se ela apresentar um defeito, perderá sua 
utilidade. Como objeto, nela não há Verdade se deixar 
vazar água, se cair quando a colocarmos em pé, ou 
quebrar-se quando tentarmos usá-la. Para que a jarra 
possa ser utilizada, é preciso consertá-la. (2008a, v.5, 
p.59).   

 

          O exemplo acima pode ser muito bem comparado ao homem. Se 

espiritualidade for afetada por algo que causa desequilíbrio, ele se sentirá 

doente. Portanto, não sendo sadio, não conseguirá cumprir sua missão na 

sociedade. Por isso, o homem deverá buscar a cura em primeiro lugar. 

O bem é a boa ação que o homem pratica e tem sua origem enraizada 

na fé. Ao contrário do mal, que flui das pessoas ateístas e se encontra 

alicerçado no pensamento materialista. Se o homem somente praticar o mal, 

ele não sairá do estado selvagem e, por conseguinte, não terá crescimento na 

espiritualidade. 

           O Belo, segundo Meishu-Sama, é encontrado na natureza criada por 

Deus como as montanhas, as flores, os mares e os rios, bem como na beleza 

artística criada pelo homem. Ele também está na cultura de um país, nos 

costumes, nas boas ações praticadas no cotidiano do homem. Se este 

relacionar-se com o Belo, terá a possibilidade de elevar sua espiritualidade, de 

adquirir sensibilidade, criatividade e de tornar-se uma pessoa contemplativa por 

meio da arte. O Belo é imprescindível na vida do ser humano porque ele 

manifesta a ação do bem e o espírito de quem o criou. Baseado nesse 

pensamento, Meishu-Sama construiu solos sagrados nas cidades de Hakone e 

Atami dentro de uma belíssima natureza. Além disso, erigiu dois museus para 

contemplação da arte criada pelo homem.  
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1.4.1 O Museu de Belas-Artes de Hakone      

 

          Para Meishu-Sama, todos os países possuem uma ideologia cultural 

particular. Ele acreditava que o Japão, seu país de origem, poderia contribuir 

para a elevação da cultura mundial despertando-a para o belo por meio da arte 

da paisagem japonesa. Ele se propôs a disponibilizar pequenos locais como 

protótipos para mostrar ao mundo métodos concretos de construção de um 

paraíso do belo.  Ele escolheu as cidades de Hakone e Atami pela paisagem e 

facilidade de acesso. Em Hakone, construiu o Museu de Belas-Artes, 

destacando obras tipicamente japonesas, não só para permitir a contemplação 

do belo, mas também como um modo de preservar obras artísticas que, em 

sua opinião, constituíam tesouro nacional japonês.  

Durante a inauguração do museu em Hakone, Meishu-Sama disse: 

Felizmente, por ocasião da grande mudança ocorrida em nível 
nacional, após a guerra, muitos tesouros culturais que estavam 
escondidos foram lançados no mercado, sendo evidente o 
quanto isso foi útil para a constituição do nosso Museu de Belas-
Artes. É um museu pequeno; entretanto, tenciono fazer dele um 
modelo, pois acredito que doravante, surgirão, seguidamente, 
vários museus, tanto no Japão como no exterior. (2008 a, v.5, 
p.73).  

 

          O Museu de Arte de Atami (MOA Museum of Art) foi inaugurado em 

junho de 1952. O museu foi construído em tempo recorde com a ajuda dos fiéis 

messiânicos. O MOA foi todo projetado por Meishu-Sama e possui três 

andares, além de um imenso jardim, cujas árvores e plantas foram 

selecionadas por ele. Seu objetivo era atingir os olhos de quem o 

contemplasse, fazendo aflorar nas pessoas o sentimento do belo, que é latente 

no ser humano. Meishu-Sama considerava o jardim que construiu uma terra 

divina, um protótipo do paraíso. 

          No Japão daquela época, o pensamento feudalista ainda vigorava. As 

obras de arte eram consideradas tesouros nacionais e se encontravam 

protegidas e guardadas em palácios, e somente um número limitado de 
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pessoas poderia contemplá-las. Meishu-Sama acreditava que esse costume 

feudal poderia ser modificado, colocando as obras ao alcance de todos, dando 

uma nova vida à arte. Por conseguinte, ele resolveu construir um museu de 

belas-artes composto de obras de arte japonesas. Depois de construído e 

inaugurado, o museu recebeu o reconhecimento de várias pessoas, entre 

diretores de outros museus, instituições de patrimônios arqueológicos, 

professores, artistas e visitantes. O acervo do museu continha (e ainda contém) 

peças em maki-e do grande mestre Shirayama Sousai, objetos da escola rinpa 

e cerâmicas ninsei, além de gravuras japonesas ukiyo-e e a famosa série de 

Hiroshigue Ando, intitulada Cinqüenta e Três Estações de Tokaido. A ala 

dedicada à cerâmica conta a história da cerâmica do Japão desde o Período 

Jamon (cerca de 10.000- a.C – 300 a.C) até o Período Edo (1603-1868). O 

museu possui ainda cerâmicas de estilo chinês de artistas como Tokoname, 

Seto, Echizen, Shigaraki, Tanba e Bizen.  

 

1.4.2 O Museu de Belas-Artes no Solo Sagrado de Atami 

        

              O objetivo de Meishu-Sama para a cidade de Atami era construir um 

museu internacional, a fim de contribuir para a paz mundial por meio da 

divulgação das belas-artes, como pode ser verificado no trecho a seguir, que 

reproduz sua saudação aos fiéis:  

 

(...) Imagino que o Museu de Arte de Atami será um órgão 
semelhante ao Setor de Patrimônio Cultural da UNESCO; 
um órgão que, natural e gradativamente, irá cultivar o 
pensamento artístico em escala mundial e aonde os 
especialistas de cada país ou qualquer pessoa que 
desejarem,  poderão vir uma vez por ano ou por semestre, 
levados pelo objetivo de construir um museu em sua pátria 
ou promover o intercâmbio de valiosas obras de arte com o 
Japão. Portanto, se isso acontecer, o Museu de Atami será 
uma obra grandiosa. Naturalmente como se trata da 
Providencia de Deus para construir o Paraíso Terrestre, é 
claro que acontecerá, e o rumo que as coisas começaram 
a tomar é realmente interessante. (FMO-MOA v.3, 
pp.257.2007). 
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           O ideal de Meishu-Sama foi concluído em 1982 por seus fiéis e 

seguidores, que depositaram plena confiança em suas ideias. Uma delas se 

referia: “aos (...) objetos de alto valor artístico que não só contribuem para a 

elevação da espiritualidade humana, mas também purificam o espírito através 

dos olhos de quem aprecia, conduzindo a felicidade” (Mesianica General 

Company. Ltd., 1982 p.5). O museu foi construído com essa intenção e 

recebeu o nome de Museu de Belas-Artes MOA, em homenagem ao centenário 

de Mokiti Okada. 

         A Associação Internacional Mokiti Okada foi instituída com o objetivo de 

concretizar um mundo ideal de eterna paz, consubstanciado na perfeita 

Verdade, Bem e Belo. Essa Associação faz parte do museu e desenvolveu-se 

internacionalmente com atividades culturais, educacionais, assistenciais, e 

outros fins, sem distinção de nacionalidade, raça ou religião, firmando 

convênios com pessoas e associações que tivessem os mesmos objetivos de 

propor a criação de uma verdadeira civilização. 

        O Museu de Belas-Artes MOA de Atami foi dividido em duas alas. A 

primeira constitui-se de salas de exposições, com três características básicas: 

exibição, preservação e manutenção. Suas galerias foram construídas com 

base nesses três aspectos a fim de oferecer um melhor ângulo de visão e 

iluminação apropriada a cada obra. O sistema de exposição era moderno e foi 

pensado a fim de: a) evitar reflexo da luz na vitrina através da diminuição da 

claridade exterior numa proporção de 3:1; b) Dupla utilidade da vitrina, 

facilitando a exposição de diferentes obras e c) Painéis corrediços para facilitar 

sua utilização em outras atividades, tais como grandes e pequenas exposições 

e depósito planejado com todas as tecnologias necessárias à preservação das 

obras. A segunda ala compreende o saguão, a sala de chá e as áreas de 

locomoção destinadas ao público, interligando as dependências de leste a 

oeste. Com o objetivo de se harmonizar com a beleza natural, o prédio possui 

linhas arquitetônicas singelas e simples. A ligação do pátio de acesso  da saída 

com o  prédio central é realizada através de um túnel. Ele é composto de 

escadarias convencionais ladeadas por escadas rolantes  nos dois sentidos,  
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somando um total de quatro lances, que, através do espetáculo de som e 

luzes, conduzem os visitantes à apreciação das obras de arte. 

        Ao lado do museu, no monte chamado Seisei-dai, foi construído o Templo 

Messiânico, com capacidade para abrigar mais de quatro mil pessoas. As 

quarenta colunas externas compõem uma estética sobressaindo dentro de um 

exuberante bosque.  Nas dependências internas do templo, além de um grande 

auditório, onde são realizados os cultos, estão localizados escritórios, salas de 

reuniões, salas de aulas para ikebana (arte floral japonesa), galeria de arte (em 

que são expostas caligrafias de Meishu-Sama) e vitrines para exposição de 

ikebana.  

            A relação de amor que Meishu-Sama tinha com a natureza, 

especialmente com as flores, provavelmente o influenciou a construir, próximo ao 

templo messiânico em Atami, no lado sul, em um belo panorama, o Palácio de 

Cristal, desenhado pessoalmente por ele. O Palácio de Cristal estende-se ao sul 

de uma colina em forma abaulada, numa área de três mil metros quadrados. 

Este local é denominado Colina das Azaleias, na qual estão plantados três mil e 

seiscentos pés de variados tipos de azaleias. Elas desabrocham  entre  o final do 

mês de abril e o início de maio, nas cores roxa, branca e rosa, formando um 

tapete de flores multicores. Sobre um suave declive junto à colina, encontram-se 

os jardins das ameixeiras, inspirados na pintura e nos traços curvilíneos do pintor 

Korin Ogata.  Entre o declive do jardim das ameixeiras e o Templo Messiânico, 

foram plantadas árvores de cerejeiras formando um belo jardim que se 

complementa com a topografia aberta de Atami e a sua natureza de árvores e 

plantas nos seus arredores.  

           O acervo da coleção do museu é composto por pinturas, caligrafias, 

esculturas e outras peças da arte decorativa oriental, principalmente obras 

japonesas e chinesas. No setor da pintura, encontram-se retratos de famosos 

poetas do Período Kamakura. Pintura monocromática do Período Muromachi, 

biombos dos períodos Momoyama e Edo e obras típicas das dinastias Sung Yü, 

da China, assim como caligrafias que variam entre fragmentos e peças 

completas em japonês e chinês, escrita por renomados sacerdotes do zen-

budismo. Há também cerâmicas esmaltadas tanto da China como do Japão. A 
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coleção da cerâmica chinesa oferece uma compreensão de estilos, desde a pré-

história até o Período Ching da China.  

            A fim de ilustrar a arte japonesa, duas importantes obras tombadas pelo 

governo  da  cultura japonesa serão descritas a seguir. 

        Biombo de Ameixeiras com Flores Vermelhas e Brancas, de autoria do 

artista  Korin Ogata (1658-1716), um dos mais famosos pintores da história do 

Japão. Os estudiosos afirmam que o Biombo de Ameixeiras com Flores 

Vermelhas e Brancas (figura 1) é a sua obra-prima. O artista retrata a 

primavera que chega, derretendo o gelo que escorre em mansos fios d´água, 

fazendo brotar as flores que reavivam as ameixeiras, enquanto o sol brilha com 

maior intensidade e aquece com mais calor. Na beleza do contraste entre o 

branco e o vermelho das flores, como no detalhamento da realidade formal das 

ameixeiras em oposição às ondas figuradas no riacho, Korin projeta sua 

vibração artística, que se valoriza com a utilização de materiais nobres como 

ouro e prata. Filho de uma era de decadência – Período Edo (1688-1703) – 

Korin buscou, através de sua arte, reacender o senso de valor da cultura para o 

povo de sua época. Esta obra pertence hoje ao MOA e foi tombada pelo 

governo japonês como peça inegociável do patrimônio daquele país (Tesouro 

Nacional Japonês).  

 

 
Figura 1. Biombo de Ameixeiras com Flores Vermelhas e Brancas, autoria de Korin 

Ogata.   
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O Pote de Glicínias 
 

O Pote de Glicínias (Figura 2) é uma obra de Nonomura Ninsei, 

ceramista que, tendo ido para Kyoto no início do Período Edo, tornou-se o pai 

da cerâmica kyôyaki. Ninsei era considerado um mestre de torno e, de fato, a 

riqueza da forma do pote é inigualável, bem como a exuberância de seus 

desenhos, que mostram as glicínias em pleno florir, balançando-se ao vento 

num belo colorido. É realmente uma obra-prima representativa desse artista. 

        No final de 1954, assim que soube da possibilidade de adquirir o pote, 

Meishu-Sama imediatamente firmou o propósito de comprá-lo. Entretanto, por 

tratar-se de uma obra-prima e estar indicado para receber a qualificação de 

Tesouro Nacional, o preço cobrado estava além do valor que a Igreja podia 

arcar. Diante disso, Meishu-Sama decidiu abrir mão de uma residência, 

chamada Solar da Montanha Preciosa, propriedade que estava em litígio 

situada na cidade de Tamagawa. A ação judicial foi resolvida amigavelmente, e 

a quantia obtida por meio de negociação foi aplicada na compra da peça.  

         Na tarde do dia 7 de fevereiro de 1955, três dias antes do seu goshoten 

(passagem para o mundo divino), Meishu-Sama teve a maior alegria de sua 

vida: o Pote de Glicínias, que há muitos anos desejava possuir, chegou às suas 

mãos. Nessa noite, quando foi dormir, colocou-o junto à sua cabeceira.  

 
Figura 2. O Pote de Glicínias, autoria de Nonomura Ninsei. 
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            No Museu MOA de Belas-Artes de Atami, também existem dois espaços 

de promoção da cultura japonesa: o Teatro Noh e a casa para a Cerimônia do 

Chá. O teatro foi construído na parte interna, na direção norte ao lado do 

saguão principal, com capacidade para 501 expectadores. Sua estrutura 

interior conta com um sistema de calefação especial instalado no piso para o 

controle da temperatura ambiente e com um sistema de tradução simultânea 

em três idiomas. 

O noh é uma arte performática japonesa, vista como uma das mais 

antigas formas teatrais do mundo, que combina elementos de drama, música, 

poesia e dança. Ele é realizado em todo o Japão, principalmente por homens 

cujas famílias mantiveram a arte através de gerações. Durante o Período Edo 

(1603-1868), ele se tornou a arte oficial do governo militar. Trata-se de um 

drama  clássico executado por atores profissionais para a classe guerreira e, 

em alguns aspectos, é também uma oração pela paz, longevidade e 

prosperidade da elite social.  

A casa de chá Ippaku-an (Casa de Cerimônia do Chá) foi construída na 

direção do lado norte, parte  externa do museu, coberta com telhado feito em 

lâminas de cobre. A construção é de pinho roxo japonês, que tem uma 

característica própria. Seu modelo de construção adapta-se a todos os estilos 

de cerimônia do chá.  A sala maior tem capacidade para cem pessoas, e as 

salas menores são independentes entre si e harmonizam-se num estilo de 

linhas sóbrias. Rodeada por pinheiros e bambus, a casa situa-se no monte 

Iawato, tendo sua frente voltada para o Oceano Pacífico e as ilhas de 

Hatsuhima e Oshima. O jardim, aliado à beleza do conjunto do museu, procura 

transmitir aos visitantes a sensibilidade oriental e o espírito do povo japonês. 

         Para Meishu-Sama, a construção dos dois museus de belas-artes, o de 

Hakone e o de Atami, é um marco da definição da missão do Japão. Segundo 

ele, o Japão, com sua beleza natural, poderá um dia contribuir para que várias 

nações se transformem em locais melhores para viver.  

O conceito de arte do escritor russo Leon Tolstoi (1828-1910)  pode ser 

definido pela passagem transcrita a seguir: “(...) arte é uma atividade humana 

cujo objetivo é transmitir aos outros os melhores e mais elevados sentimentos  
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que se atinge na vida” (2002, p.99). Atualmente, segundo esse conceito, a arte 

está sendo agregada à educação para resgatar indivíduos em estado 

degradante, integrando-os à sociedade como cidadãos. Entretanto, Meishu-

Sama ampliou o conceito e postulou que a arte está presente em tudo o que 

existe na vida. Ela consegue oferecer ao ser humano um caminho constituído 

de uma estética que favorece a elevação espiritual individual. A arte está na 

própria natureza, nas estações do ano e na vida cósmica com seus elementos. 

Ao mesmo tempo, não podemos deixar de lado o fazer artístico. Quando 

o artista coloca esforço e desempenho no seu trabalho, ele remete a arte a um 

nível elevado. Essa energia é embasada de sentimentos e dedicações e faz 

com que o ser humano contemple a arte e deleite-se com ela. Nessas 

condições, este estudo se propõe revelar a espiritualidade por meio da arte 

cerâmica. Todo o processo de produção da arte cerâmica tem origem nos 

elementos terra, água, ar e fogo. São esses elementos mesmos elementos, 

que movem a vida. 

 

  1.5  Meishu-Sama  e o cosmo 

 

Para Meishu-Sama, o cosmo tem significado religioso. Ele se referiu a 

três objetos sagrados que existem no Japão: a pedra, uma espada e o espelho. 

A pedra representa o Sol; a espada simboliza a lua crescente, e o espelho 

remete às direções. O espelho tem formato de um polígono de oito lados, cada 

lado representa os pontos cardeais e colaterais: Norte, Sul, Leste, Oeste, 

Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste.  

           O Sol e a Lua têm um significado profundo. No Japão, há uma Igreja 

chamada Tenrikyo, que confere à Lua a característica de empurrar, afastar e 

aguilhoar e, ao Sol, a de puxar e atrair. Meishu-Sama considera 

importantíssima essa interpretação da Tenrikyo para esses astros. Sobre esse 

assunto, ele escreveu:  
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Na era da Noite, tudo se fazia por repulsão. Os países 
chocavam-se uns com os outros, e o maior exemplo  eram as 
guerras constantes. Ora, os choques são empurrões recíprocos. 
Antigamente a luta se fazia com espada e a isto se dava o nome 
de „tsukiau‟ (golpear-se mutuamente). O mesmo termo também 
se aplica ao ato de cultivar amizade. Embora os sinais gráficos 
japoneses que representam os dois significados sejam 
diferentes, o som é idêntico.  

O termo „tsukissussumu‟ significa „vitória‟, mas sua tradução 
literal é „avançar empurrando‟. É essa realmente a ação  de   
„tsuki‟, que caracteriza a Era da Noite. (...) Neste caso: recuar, 
desistir, resignar-se, abnegar-se, e ser modesto são ações que 
se opõem à ação da Lua. (2008 a, v.3, p.52). 

 

          Os princípios baseados na Era do Dia estão no Sol. De acordo com 

Meishu-Sama, devemos conscientizar-nos de que nossas ações se 

fundamentam na atração e não na repulsão. O Sol é uma esfera que possui 

raios; ele contém uma força atrativa que aquece, e sua atividade pertence ao 

elemento fogo; por sermos influenciados por essa força atrativa exercida por 

ele, somos pacíficos, alegres, puros, corteses e flexíveis. 

Meishu-Sama tem no Sol e na Lua a justificativa da presença religiosa 

na função cósmica na relação com o ser humano. Essa presença religiosa diz 

respeito a conteúdos comportamentais e emocionais que falam de uma nova 

transição, que é a Era do Dia.   Para ele, o homem vive em um misterioso, 

porém ordenado Universo, que evolui em constante movimento através de 

ciclos. O texto transcrito a seguir mostra como é o ciclo de movimentos de 

planetas: 

 

(...) Um ciclo é um período de tempo durante o qual certos 
aspectos ou movimentos de corpos celestes se realizam e ao 
fim do qual irão ser repetidos em novo ciclo – um período de 
anos ou idades – no qual certos fenômenos ocorrem, os quais 
por sua vez, se inter-relacionam com toda a vida. Há ciclos de 
órbitas nos céus, ciclos das estações na Terra, ciclos do dia e 
da noite. Existem também, os ciclos das idades.  

As mudanças ocorrem em pequena, média e ampla escala. 
Ciclos menores ou maiores podem ocorrer cada dez, mil, três 
mil, dez mil anos e assim por diante, repetindo-se 
continuamente dentro da eterna marcha do tempo. Na verdade, 

o Universo é infinitamente misterioso – tão misterioso, que o 
entendimento do homem atual ainda não pode 
compreendê-lo. (2008 a, v.1, p.98). 



57 

 

 

 

          Na percepção de Meishu-Sama, o mundo viveu em uma grande 

obscuridade aproximadamente durante três mil anos e o que encontramos 

agora é uma nova era de luz. Segundo ele, a mutação é tão sem precedentes 

que torna difícil a compreensão de sua importância integral.  

          Em seus estudos, revelou que tudo o que existe no universo é composto 

de três elementos básicos e se desenvolve por meio das energias do Sol, Lua 

e Terra. O Sol dá origem ao fogo; a Lua, à água e a Terra, ao solo. Segundo 

ele: 

 

 

As energias do Fogo, da Água  e do solo movem-se, cruzam-se 
e funde-se em sentido vertical e horizontal. Verticalmente, 
significa que do Céu a Terra há três níveis: o Sol, a Lua e a 
Terra. Isso pode ser claramente observado por ocasião de um 
eclipse solar. O Céu é o Mundo do Fogo, centralizado no Sol; o 
espaço intermediário é o Mundo da Água centralizado na Lua; a 
Terra é o Mundo do Solo, centralizado no globo Terrestre. 
Horizontalmente, significa a própria realidade em que nós seres 
humanos, estamos vivendo na face da terra, ou melhor, o 
Mundo Material, constituído do espaço e da matéria. A 
existência da matéria é perceptível  por meio dos cinco sentidos 
do homem, mas por algum tempo o espaço foi considerado 
vazio. Com a evolução da cultura, nele se descobriu a existência 
da meia-matéria (digo provisoriamente meio-matéria) conhecida 
como ar, Entretanto, nesse espaço em que até há pouco se 
pensava existir apenas o ar, identifiquei existência de mais um 
elemento – denominei-o de espírito. (2008a, v.2 p.58). 

 

           Existe uma energia maior emanada através dos elementos terra, água,  

ar e fogo, que são partes constitutivas do invisível mundo espiritual. Ele 

explicou essa energia no texto a seguir: 

 

O Mundo Espiritual é invisível, impalpável. Não sendo 
perceptível pelos sentidos, torna-se difícil crer na sua existência  
apenas por meio de palavras, através de uma simples 
explicação. Entretanto, visto que se trata de uma realidade  e 
não de um vazio, seria impossível ele não se manifestar por 
algum fenômeno, sob qualquer forma. 

Com efeito, os fenômenos espirituais – grandes médios ou 
pequenos – apresentam-se  em todos os aspectos da vida  
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humana, nos seus mínimos  detalhes e em todos os locais do 
mundo. Só que o homem não os percebe. Essa falta de 
percepção é causada pelo desinteresse da educação da cultura 
tradicional em relação ao espírito, em decorrência da fase 
noturna que o mundo atravessava. (2008a, v. 2, p. 61).  

 

           A fase noturna a que Meishu-Sama se refere é a escassez de luz 

transmitida pela Lua durante a Era da Noite. Hoje, a luz do Sol prevalece com 

mais intensidade e, por isso, é possível distinguir todas as formas e coisas de 

uma maneira geral e instantânea. Neste caso, para entender a espiritualidade, 

é preciso crer na existência do espírito e da matéria. 

           A fim de contextualizar a espiritualidade e arte neste estudo, 

abordaremos os aspectos da espiritualidade de origem oriental e ocidental para 

introduzirmos a espiritualidade segundo Meishu-Sama. Primeiro, discorreremos 

sobre os conceitos da espiritualidade oriental de Dalai Lama, uma 

espiritualidade voltada para o livre-arbítrio do indivíduo, desenvolvida por meio 

de um caminho de amor e compaixão. Uma vez que a espiritualidade no 

Ocidente tem uma qualidade cristã provida da culpa e do pecado, 

apresentaremos também a visão de Boff, que absorveu a qualidade da 

espiritualidade oriental e a contextualizou para a cultura brasileira. Boff defende 

a ecologia e a sustentabilidade como aspectos da espiritualidade. Pessini 

aplica os mesmos conceitos de espiritualidade de Boff no campo da saúde e na 

arte de cuidar. A espiritualidade de Meishu-Sama tem uma qualidade oriental 

que converge com o pensamento budista no tocante ao amor e à compaixão. 

Essa convergência está na relação de fazer o outro feliz, de ser um indivíduo 

atento e presente no mundo. Entretanto, apresentamos aqui um aspecto do 

pensamento de Meishu-Sama que vai além e incorpora o pragmatismo e o 

papel da arte como ferramentas para a elevação e a salvação espiritual do ser 

humano. Uma vez que ele relaciona religião e arte, o presente estudo foi 

guiado pelo seu pensamento, que oferece a possibilidade de conectar 

espiritualidade e arte. Por essa razão, neste trabalho, estudaremos a 

transcendência e a espiritualidade no processo de produção e contemplação 

da cerâmica.   
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CAPÍTULO 2 – O PROCESSO DE TRANSCENDÊNCIA NA PRODUÇÃO DE 

CERÂMICA 

 
 
2.1 TRANSCENDÊNCIAS E A  CERÂMICA 
       

          Segundo Leonardo Boff (2000), o processo de transcendência inicia-se 

no rompimento dos bloqueios emocionais de um indivíduo e permite a ele 

ultrapassar todos os limites. Esta é uma característica inerente ao ser humano 

e está relacionada com o atributo humano da liberdade.   O homem é um ser 

criativo, utópico, que revela e desvela o que sonha e é capaz de transcender, 

criando uma realidade utópica a partir do real.  

          Segundo Meishu-Sama, por meio da transcendência, o homem pode 

adquirir conhecimentos sobre tudo o que há no mundo ilimitadamente. Em 

outras palavras, o ser humano consegue penetrar e captar a essência das 

coisas e expressar suas experiências tornando-se uma pessoa esclarecida de 

forma a oferecer contribuições à humanidade (2007a, v.4). O ideal seria que o 

homem contemporâneo cultivasse sua sensibilidade a fim de abstrair a 

essência das coisas, porque é justamente através da transcendência que ele 

alcança a espiritualidade.  

A ciência atual é fundamental para as descobertas tecnológicas e para 

o conseqüente progresso da humanidade. Entretanto, a ação do homem, 

traduzida na sua capacidade motora, é igualmente importante neste processo 

de evolução da sociedade. Essa capacidade se revela na obstinação do 

homem em construir, restaurar, concertar, organizar e arrumar tudo o que 

existe ao seu redor. O papel da arte neste processo é despertar a 

sensibilidade do homem para abstraí-la das coisas do mundo. A arte trabalha 

a sensibilidade e a espiritualidade, iluminando o processo criativo – próprio do 

ser humano – de modo a ampliar o conhecimento do homem.  

Da mesma forma, o IACE – Instituto de Arte Cerâmica –, vinculado à 

Fundação Mokiti Okada – M.O.A. e ao pensamento de Meishu-Sama, possui a  
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intenção de produzir  arte cerâmica como uma ferramenta para alcançar a 

espiritualidade individual.  

          O presente estudo relata observações e reflexões elaboradas a partir da 

experiência do IACE. 

          Como a arte é uma das bases de sustentação do pensamento de 

Meishu-Sama, o IACE busca há 30 anos divulgar e desenvolver a expressão 

artística do ser humano como forma de elevação espiritual. Trata-se de uma 

escola de arte preocupada com dois aspectos principais da experiência 

artística: o prazer estético ligado ao Belo e o uso da arte como linguagem que 

permite ao ser humano a expressão de seus sentimentos, sonhos e desejos. A 

arte  para o IACE é a expressão de uma subjetividade humana. O homem não 

somente se relaciona  com a argila, mas com todos os elementos energéticos 

da terra, da água, do ar e do fogo. Tais elementos revelam as cores, as 

formas e a poesia que nem sempre expressam em palavras e o conseqüente 

aprofundamento do autoconhecimento. As cores influenciam no 

autoconhecimento e no estado emocional do ceramista, por meio do resultado 

de suas tonalidades. Estas dependem exclusivamente da queima e nunca do 

que é imaginado pelo ceramista. Como a temperatura do gás oscila bastante 

no espaço interno do forno, às vezes, imperceptivelmente, as peças são 

colocadas em lugares em que a temperatura não queima com maior 

intensidade,  interferindo na tonalidade da cor. E o ceramista que não obtém 

uma tonalidade desejada, se frustra, ficando contrariado. Aos poucos, ele 

busca uma compreensão maior a partir de uma contemplação mais detalhada. 

Ao observar sua obra, procura harmonizar-se com a forma e a cor, e percebe 

que a situação não é tão frustrante assim. É nesta reflexão que acontece o 

autoconhecimento, revelando a inflexibilidade, a maneira de aceitar as coisas, 

o descontentamento com a obra e consigo mesmo. Todas essas questões 

ficam bem mais claras neste momento contemplativo.   

 

     

        

 

 



61 

 

 

2.1.1 A relação do homem com os elementos cósmicos (Terra, Água, Ar e 

Fogo) 

 

          Ao manusear o elemento terra, o homem da antiguidade deu forma ao 

barro, iniciando a produção de potes e vasilhas para o armazenamento de 

alimentos sólidos e líquidos. A percepção de que o barro secava ao sol e a 

descoberta de que o fogo aumentava a resistência do material produzido a 

partir do barro impulsionaram a produção de utilitários. 

O homem da antiguidade ainda modelou imagens sagradas para 

adoração e suporte de sua fé. Este pode ser o motivo pelo qual as mitologias 

antigas consideram Deus como um grande ceramista. Na Bíblia, Deus 

transcendeu no barro a criação do homem. As palavras deste livro sagrado 

que suportam a afirmativa precedente estão descritas a seguir:  

 

 

 

Quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra 
nenhuma planta brotado nenhuma erva: Javé Deus não tinha 
feito chover sobre a terra e não havia homem que cultivasse o 
solo e fizesse subir da terra a água para regra a superfície do 
solo. Então Javé Deus modelou o homem com  argila do solo, 
soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou 
um ser vivente. 
Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou 
o homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo 
todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. 
(Gênesis, 1991, p.154). 

 
 

 

         Na mitologia da criação do homem descrita acima, Deus modelou o barro 

e criou o homem, assim como os ceramistas criam suas peças. Entretanto, 

Deus não queimou sua obra como fazem os ceramistas com seus utilitários: 

deixou a terra, a água, o ar e o fogo provendo condições para que o homem 

vivesse. Outras mitologias, ainda mais antigas que a mitologia bíblica, revelou o 

barro como elemento sagrado na criação do homem. Em seu texto Mitos da 

Criação, Philip Freund, romancista, antropólogo e professor catedrático da 

Fordham Universty em Nova York, comenta que o mito sumério sobre a origem 



62 

 

 

do homem é um dos mais antigos e somente recentemente descobriram e 

traduziram. Freund, em seu texto,  não esclarece a origem dessa descoberta, 

mas escreve que: 

 

A Deusa do Mar primordial, como as outras divindades, está 
cansada de ter de trabalhar pelo sustento diário. Porque não 
usar o barro para criar uma raça de homens que possam servir 
aos deuses? Então eles nunca mais vão precisar trabalhar. 
O clã celeste cumpre a sua tarefa na embriagues de um 
banquete. Nimnah, a Mãe-Terra, testa sua mão e modela seis 
tipos malogrados de seres humanos: um é uma mulher que não 
pode dar à luz e outro uma criatura assexuada. Enki, Deus do 
mar e da Sabedoria, fica irritado com esses fracassos e toma o 
barro em seus dedos, mas produz uma criatura humana fraca 
de corpo e de espírito, o que explica que o mundo está cheio 
de desajustes. Isto ainda não satisfaz os deuses embriagados 
e uma longa disputa se segue, após o que a criação do homem 
é finalmente cumprida. (Freund, 2008, pp.105-106).  

 

          A imagem do destino humano passada pelo mito sumério é claramente 

menos agradável do que a mensagem bíblica, mas não cabe ao escopo deste 

trabalho entender o porquê. Na mitologia egípcia, as divindades de criação 

incluem deuses masculinos (Nekhebet) e femininos (Neith) conhecidos como 

pai dos pais e mãe das mães. Nesta história, Khnemu, pai dos deuses, moldou 

o homem de argila num torno de oleiro. Freund exemplifica que na mitologia 

grega, Prometeu foi um Deus que originalmente talhou na argila o homem, a 

mulher e os animais. E ainda para Freund dar exemplo do  mito presente no 

Alcorão, livro sagrado do Islã, o autor relata que Deus criou o homem da argila, 

como um pote de barro (Freund, 2008). Em suma, a mitologia antiga sacraliza a 

argila como uma matéria divina que origina o homem. 

          Como referência mais contemporânea para a origem humana, temos a 

visão de Leonardo Boff. No texto “Opção – Terra” (2009), ele relata que homo 

(homem) vem de húmus (terra fértil). Adão do mito bíblico é Adam (o filho da 

terra em hebraico), que nasceu da adamah (terra fecunda). Inclusive, Adam é a 

própria Terra em sua expressão de consciência, de liberdade e de amor.  

 

 

 



63 

 

 

          Portanto, curiosamente, os mesmos elementos minerais contidos na 

argila existem também no corpo humano. Potássio, cálcio e ferro são exemplos 

clássicos destes minerais, que são absorvidos da terra pelos vegetais e 

transferidos ao homem através de sua alimentação. Atualmente, a medicina 

aconselha um controle melhor da alimentação, enfatizando o consumo de 

produtos naturais e frescos, como um dos pilares para garantir a boa saúde e 

prevenir e controlar doenças, especialmente doenças crônicas como obesidade 

e hipertensão. Meishu- Sama sempre se preocupou com a alimentação humana 

e fez da agricultura natural um dos fundamentos da Igreja Messiânica Mundial. 

Segundo este fundamento, os homens deveriam cultivar e consumir alimentos 

naturais, ou seja, cultivados sem o uso de fertilizantes químicos, entre outros 

cuidados. 

           Meishu-Sama ainda ressalta a relação entre o cosmo e a Terra, 

enfatizando que o primeiro nos fornece a água, o ar e o fogo, que favorecem a 

vida. O Sol é a origem do elemento fogo; a Lua,  do elemento água, e a terra do 

elemento Solo centralizado no globo terrestre (2008a, p.58). Ele também 

relaciona os elementos da terra com os órgãos vitais do corpo humano:  

 

Desde a antiguidade o homem é considerado um pequeno 
universo. (...) O fogo, a água e o solo correspondem, 
respectivamente, ao coração, ao pulmão e ao estômago. O 
estomago digere o que é produzido pelo solo; o pulmão 
absorve o elemento Água; o coração, o elemento Fogo. Sendo 
assim, podemos compreender porque esses órgãos 
desempenham papel tão importante na constituição do corpo 
humano. (2008a, v.2, p.59). 
 

         

 

   A medicina tradicional trouxe a concepção do pulmão como um órgão 

purificador de oxigênio e do coração como um órgão do sistema circulatório 

bombeador de sangue, complementando a visão messiânica. 

           Em relação ao elemento ar, vale ressaltar que Meishu-Sama o relacionou 

ao espírito. Segundo ele, o mundo material em que vivemos é constituído do 

espaço e da matéria e, à medida que a matéria se forma dentro deste espaço, 

surge o elemento ar, ou o espírito. 
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          O Zodíaco dos povos antigos foi claramente baseado nos quatro 

elementos. Estes elementos se referem às forças vitais que podem ser 

percebidas pelos sentidos físicos e são eles que compõem toda a criação. Na 

época, o Zodíaco foi conhecido como a alma da natureza. Os quatro elementos 

representam os quatro estados da matéria: a terra é solida; a água é liquida; o 

ar gasoso e o fogo é plasma ou energia ionizada, irradiante. É a essência 

desses quatro elementos que transcende a química material, transformando-se 

em energia. Segundo o Psicólogo e Astrólogo Stephen Arroyo:  

 

Muitas culturas no mundo inteiro incluem os quatro elementos 
nas suas tradições filosóficas, religiosas ou mitológicas. A 
maioria dessas tradições postula uma energia primária que 
então se manifesta como corrente de energia „reduzida‟, 
conhecida como elementos, um processo que se assemelha ao 
funcionamento de um transformador elétrico. Essa energia 
primária recebeu muitos nomes; prana, força vital, QI e outros. 
Em todas as culturas, as características essenciais desta 
energia têm sido idênticas muito embora os nomes dados para 
a força primária e para os próprios elementos tenham variado. 
(Arroyo, 1975, p.102). 
 

      Arroyo também comenta que a cosmologia tibetana traz os quatro 

elementos como alicerces. Estes são representados no símbolo da criação 

conhecido como estupa.  A estupa era formada por uma estrutura que tinha  

como base um grande cubo (representando a terra) sobre o qual repousava 

uma esfera (representando a água). No alto da esfera, havia uma estrutura 

semelhante a uma espiral (representando o fogo) e, no topo da estrutura, uma 

meia-lua (representando o ar). 

        A concepção indiana é semelhante à dos tibetanos, mas tem como base 

filosófica a medicina ayurvédica. Igualmente, a filosofia chinesa e a acupuntura 

basearam-se no conceito das energias dos elementos, mas, neste caso, os 

chineses consideravam cinco elementos e não quatro: madeira, fogo, terra, 

metal e água.  

Em oposição à tradição chinesa, a tradição ocidental não considera cinco 

elementos e sim  quatro, excluindo a madeira de sua base de orientação 

(Arroyo, 1975). Possivelmente, o símbolo chinês do yin-yang é a mais 

conhecida representação da força energética dos elementos. O yian-yang 

sintetiza o principio do dualismo no  
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mundo visível. O diagrama yin-yang representa as duas grandes forças do 

universo, opostas e complementares, como treva e luz, negativa e positiva, 

masculina e feminina, sol e terra, retração e expansão. Essas forças 

representam a qualidade inerente em tudo o que há no mundo. A interação 

dessas forças, ao mesmo tempo contrárias e cooperantes, controla o universo. 

Segundo  Jean C. Cooper, especialista em religiões chinesas: 

 

A duas religiões originárias da China eram, em si forças yin-
yang na vida do povo e ajudava a manter o equilíbrio. O 
taoísmo supria o elemento criativo, artístico e místico, 
enquanto o confucionismo era responsável pela ordem social, 
decoro e rituais. O taoísmo baseava-se no ritmo e no fluxo, no 
natural, naquilo que não é convencional, no desprendimento 
das coisas mundanas por amor à liberdade; ele gera poeta  o 
artista, o metafísico, o místico, assim como tudo o que é bem-
humorado e despreocupado. O confucionismo   preocupa-se 
com a ordem estável, com o aspecto formal, convencional, e 
com a administração prática dos assuntos mundanos; o 
primeiro é idealista, o segundo é realista; juntos é a 
combinação perfeita, compensando-se e corrigindo-se 
mutuamente, juntos previnem o informalismo demasiado 
descontraído, de um lado, e o convencionalismo   demasiado 
árido e rígido, do outro. (1984, pp. 33-34).  

 

         Outras denominações foram dadas ao Yin-Yang, como por exemplo, as 

duas essências. Estas essências emergem da causa primeira do Tao (é o 

mistério derradeiro, “aquele diante do qual as palavras retrocedem”; o que 

transcende todas as definições e contingências humanas e todo pensamento 

limitado) que, atuando através de todas as coisas, é responsável pela 

modificação e mutação de todas as transformações, caracterizando o ritmo da 

vida (Cooper, 1984). 

        Tanto o confucionismo (sistema filosófico chinês criado por Kong-Fu-Tsé. 

Entre suas preocupações estão a moral, a política, a pedagogia e a religião. 

Conhecido pelos chineses como ensinamentos dos sábios). Quanto ao taoísmo 

(uma religião puramente metafísica e mística), que os chineses absorveram 

como filosofia de vida, foi fundamentada no símbolo do  yin-yang. O símbolo foi  
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utilizado por Fu-Shi, soberano chinês legislador  (2852-2738 a.C), que adaptou 

extraordinariamente a significação desse símbolo Yin-Yang  ao temperamento 

e ao modo de pensar dos chineses  (Cooper, 1984). 

          Arroyo comenta que a antiga filosofia grega já se baseava na doutrina 

dos elementos que foram relacionados com as quatro faculdades do homem: 

moral (fogo),  estética e alma (água), intelectual (ar)  e físico (terra). A idéia dos 

quatros elementos como características de caráter, personalidade e 

temperamento humano, presente nos escritos de Galeno (médico, filósofo 

romano de origem grega) foi incorporada  durante a Idade Média e a 

Renascença pelos europeus. Inclusive, os textos antigos de medicina e da 

dramaturgia literária de Shakespeare relatam esta interação (Arroyo, 1975).   

        Tradicionalmente, os elementos têm sido divididos em dois grupos. Terra 

e água são consideradas passivas, receptivas e auto-repressivas. Já fogo e ar 

são ativos e auto-expressivos. Esta visão é compartilhada pela concepção 

grega das duas expressões da energia, Dionísia e Apolônia. A primeira (terra e 

água) representa forças que se manifestam de modo inconsciente e instintivo. 

A segunda (fogo e ar) caracteriza a atividade e a consciência que formam a 

vida. Essas divisões, ainda, se assemelham às duas polaridades da filosofia 

chinesa (yin: água e terra e yang: fogo e ar).  

        Na concepção filosófica chinesa, as energias yin e yang atuam, 

misturando-se aos cincos elementos terra, água, metal, madeira e fogo, que 

constituem o ciclo da vida. Justamente essa atuação das energias dualistas 

sobre os cinco elementos, que encontramos na produção da cerâmica. O 

ceramista amassa e prepara o barro (terra, água e madeira), molda-o, seca 

(água e ar) e queima (fogo e madeira) e, quando termina a obra, começa tudo 

outra vez (Nakano, 1989). 

         Sob o olhar da produção de cerâmica, o yin simboliza o potencial inerente 

no barro, a espera, a criatividade e o impulso gerador para executar a peça. Já 

o yang simboliza a atividade, a modelagem e a ação do fogo e do ar.  

        O ceramista está em busca do equilíbrio entre os elementos e a sua 

própria criação (obra). Durante este processo de produção da cerâmica, o  
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artista obrigatoriamente se depara com uma proposta de espiritualidade, a qual 

oferece um equilíbrio maior no mundo. O ceramista trabalha constantemente 

com essas duas polaridades energéticas: a energia conservadora e intensiva 

da terra e a energia expansiva do fogo.  

          Cabem ao ceramista o equilíbrio e a manutenção dessas energias. 

Freqüentemente, situações de dúvidas ou de apuros são transcendidas a partir 

do retorno ao ponto de origem do problema para um recomeço. Este processo, 

muito presente na arte cerâmica, pode ser considerado uma forma de 

involução e foi apresentado por a Ceramista Katsuko Nakano da seguinte 

forma: 

O processo da cerâmica inicia-se no confronto do ceramista 
com a presença maciça do amorfo da Terra, matéria-prima, a 
mais bruta e sem organização entre as conhecidas pelo 
homem. Talvez por essa razão várias mitologias compararam 
a obra do Criador à do ceramista. (...) Em  cerâmica, 
repetimos o ato utilizando os mesmos elementos. No mundo 
em que vivemos hoje, tão divorciado da Natureza, retirar o 
barro e moldá-lo com suas próprias mãos já é um ato primitivo 
de involução. (1989, pp.74-75).  

 

          Esse processo de involução está presente em muitas culturas. 

Sociedades mais antigas (orientais e ocidentais) realizavam rituais de criação 

do mundo a partir dos quais os doentes renasciam com novas forças vitais. No 

taoísmo, a prática de o homem voltar-se para dentro de si em busca de sua 

essência, também pode ser considerada um processo de involução. As 

tradições antigas ocidentais possuem práticas igualmente fundamentadas em 

processos de involução, como a procura da cura na regressão através do 

retorno simbólico ao estado embrionário dentro do útero materno, prática esta 

ainda realizada nos dias atuais (Nakano, 1989). 

         É evidente que a cerâmica possui um lado terapêutico. Ela abre caminhos 

para a espiritualidade através da proposta de retorno à interioridade individual 

na busca da potencialidade, da criatividade, da compreensão e da felicidade. 

Este caminho é traçado a partir do manuseio da argila. Segundo o filosofo  
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Gaston Bachelard: “O trabalho de nossas mãos restitui a nosso corpo, a 

nossas energias a nossas expressões, às próprias palavras  de nossa 

linguagem, forças originais. Através do trabalho da matéria, nosso caráter 

adere de novo a nosso temperamento” (2001, p.24).  A vida em sociedade 

geralmente reprime o temperamento humano mais íntimo. No trabalho com as 

mãos e no manuseio da argila, o homem resgata seu temperamento íntimo e 

retorna às suas origens. Bachelard também explica que o trabalho sobre os 

objetos, contra a matéria, é uma espécie de psicanálise natural que oferece 

chances de cura rápida, visto que a matéria não nos permite enganarmo-nos 

sobre nossas próprias forças.  

         O trabalho do ceramista é diferente de outros trabalhos que são 

realizados  em nossa sociedade moderna. Quando o ceramista trabalha com a 

argila, com a proeza de suas forças, ele tem uma visão diferente do universo. 

Uma visão contemporânea da criação. E a essência desse trabalho está em 

criar e recriar as imagens que animam, opondo-se a seus esforços  na argila. 

         A produção de cerâmica tem seu próprio ciclo de transformações e, para 

um bom resultado final, é imperativo que o ceramista se adapte a este ciclo. Os 

cuidados com a preparação da argila, a queima, entre outros cuidados 

operacionais, garantem que o tempo e o esforço empregados na produção se 

traduzam em resultados satisfatórios. Assim, o ceramista precisa 

constantemente avaliar, peça por peça, o resultado da produção de sua 

cerâmica, para que  suas próximas produções sejam melhores que as 

anteriores.  

 

 

 

 

2.1.2 A argila 

 

 

A cerâmica tem sua origem no barro, e as primeiras queimas foram 

realizadas em fogueiras, até que a madeira se tornasse brasa. Depois que a 

fogueira foi transformada em brasas, o ceramista da época colocou os potes 
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secos com suas aberturas (bocas) voltadas para baixo sobre as brasas. O calor 

das brasas, que atinge mais de 100 °C consolidou a queima. A temperatura 

promove a ebulição da água que, mesmo depois de seca, ainda se encontra 

nos poros da argila. Este processo permite a evaporação lenta da água 

remanescente na peça evitando roturas. 

 

         A argila é um silicato de alumina hidratado. É constituída por óxido de 

alumínio, sílica (óxido de silício) e água. Cada partícula de argila é composta 

por uma molécula de alumina (que contém dois átomos de alumínio e três de 

oxigênio), duas moléculas de sílica (um átomo de silício e dois de oxigênio) e 

duas moléculas de água (dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio). Esta 

fórmula corresponde aproximadamente a 40% de óxido de alumínio, 46% de 

óxido de silício, 14% de água.  A argila tem sua origem nas rochas feldspáticas, 

que se decompõem ao longo de milhões de ano e são encontradas em 

abundância na crosta terrestre de todo o planeta. Países com clima tropical e 

temperado ou que mantenham grande quantidade de chuvas e extensa 

vegetação são os mais privilegiados na oferta da argila, visto que essas 

condições favorecem e aceleram a decomposição e o transporte do material 

argiloso. 

           As argilas são classificadas em dois tipos: primárias e secundárias ou 

sedimentares. Argilas primárias são as que sofrem transformação no seu lugar 

de origem como o caulim ou caulino. As rochas que as originam são as que 

ficam protegidas dos agentes atmosféricos, apresentam partículas grossas e 

têm coloração mais clara. Elas não são muito plásticas, mas, por outro lado, 

são mais puras e apresentam alto nível de fusão, ou seja, são queimadas em 

altas temperaturas. As argilas secundárias ou sedimentares são aquelas que 

foram transportadas para longe da rocha de origem por ação da água e do 

vento. Durante essa transferência, a argila se desfaz em partículas de 

diferentes tamanhos. As partículas volumosas e pesadas são as primeiras a 

serem depositadas em algum local, mas são facilmente transportadas pela 

água e pelo vento a outros locais devido ao seu volume.  As mais finas se 

sedimentam apenas em locais onde a água fica parada. As argilas mais finas 

são também mais plásticas do que as argilas primárias, mas contêm mais 
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impurezas devido ao seu contato com outros materiais, incluindo matérias 

orgânicas como raízes e folhas. As argilas secundárias sofrem alterações de 

coloração e apresentam nível de fusão mais baixo, ou seja, são fundidas em 

temperaturas mais baixas. O mineral básico das argilas secundárias é a 

caulinita, cuja fórmula química é Al2 03. 2Si02 . 2H2 0. 

          A argila tem um poder intrínseco de sedução que convida o ceramista a 

manuseá-la. Segundo Bachelard: “O sonho da amassadura  eleva-se assim ao 

nível cósmico: no sonho do ceramista, a mina de argila é uma imensa masseira 

onde as terras diversas se amalgamam e se misturam aos fermentos” (2001, p. 

72). A fermentação da massa se dá no processo de substância, em que 

agentes orgânicos são capazes de provocar reações químicas em outras 

substâncias. Nesse mesmo processo, a ligação refinada dos fermentos oferece 

a textura da massa. Durante esse fazer cerâmico, que é lento, ocorre o 

descanso e o envelhecimento da argila. Esta, por sua vez, adquire plasticidade 

natural. Os ceramistas antigos dizem que a melhor argila para se trabalhar é 

aquela que teve o seu tempo. 

 

         A cerâmica é feita a partir da organização e transformação da argila 

(matéria bruta e desorganizada) por parte do ceramista. A argila é formada pela 

terra seca e pela água. A terra tem sua resistência misturada à água, que cria a 

sutileza de se  poder manuseá-la. A água é um símbolo sagrado para muitas 

religiões e é usada em rituais, como no batismo cristão. No encontro com a 

terra, a água é regeneração, auxiliando a germinação das sementes e a 

fertilização da terra.  A água contém uma energia oculta com o potencial de se 

manifestar a qualquer momento. Segundo Bachelard: “Na experiência das 

massas, a água surgirá claramente como a matéria dominadora. É nela que 

pensaremos quando desfrutamos, graças a ela, da docilidade da argila ao 

material” (1998, p.15). É justamente essa energia oculta, presente na água, 

que confere a plasticidade ao material da qual o ceramista desfruta ao 

manipular a argila. Por outro lado, a água possui uma potencialidade 

avassaladora, visto que atua na decomposição das rochas. Ela é um poderoso 

agente abrasivo. Com o tempo, a água dissolve os materiais mais solúveis, e 

estes vão se depositando em camadas que podemos chamar de argila.  A 
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tecnologia ambiental descobriu que a argila tem uma capacidade de sugar 

elementos tóxicos do meio ambiente. 

          A medicina natural também tem feito uso da argila para vitalizar as 

células do organismo humano. Nakano escreveu: “Mas o que mais assusta os 

cientistas é que eles descobriram que a argila é capaz de estocar energia e 

reemiti-la. Obcecados os cientistas especulam que essas propriedades podem 

explicar de maneira mais consistente o mistério da origem da vida” (1989 

pp.81-83). 

 

 É interessante observar como a argila já ultrapassou diversas fronteiras, visto 

que já foi usada como produção de utilitários, imagens sacras e produtos 

industrializados como tijolos, telhas, piso cerâmico e azulejos. Na arteterapia, a 

argila é uma ferramenta de expressão de análise terapêutica.  

 

        O homem vem progressivamente se distanciando de suas expressões 

através do fazer manual. Talvez seja devido à formação natural do ser humano, 

que a separa de suas fixações infantis. A criança se sente atraída pela argila e 

por quase toda matéria com consistência mole. Muitas vezes, a criança é 

proibida pelos pais de brincar com esse tipo de material por questões de 

higiene. Bachelard  comenta que toda criança em suas fases deseja ter contato 

com a matéria de consistência. E aquele que não passou por essa experiência 

não conseguirá obter na fase adulta a flexibilidade que uma boa massa tem. 

Contudo, para quem procura a reaproximação com a argila, em busca de ser 

mais flexível ou descobrir sua potencialidade,  encontra esta possibilidade no 

atelier do IACE, que oferece cursos da arte cerâmica. Para aqueles que 

permanentemente trabalham com a argila na indústria, ela significa apenas um 

produto de fabricação de cerâmica. Entretanto, para aqueles que trabalham 

com a argila dentro do atelier do IACE, produzindo arte cerâmica, a argila não é 

um simples produto e sim a matéria viva no processo de uma produção 

artística. O primeiro passo na produção da arte cerâmica no IACE é a escolha 

da argila dentre cores escuras (vermelha ou preta) ou claras (branca ou 

amarela). As argilas de cor vermelha e preta escurecem a tonalidade do 

esmalte, e as argilas brancas e amarelas a clareiam.  A primeira queima se dá 
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em 900 °C, e a segunda é realizada após a aplicação do esmalte, a 1300 °C, 

temperatura esta adequada ao tipo de esmalte que o IACE trabalha. 

 

          O ceramista sabe que, com a argila, irá formar  uma contextura de sonho 

e de habilidade, por meio de uma convergência de forças naturais. Bachelard 

escreveu: “O que nasceu na água acaba-se no fogo. A terra, a água e o fogo 

vêm cooperar para produzir um objeto usual. Paralelamente, grandes sonhos 

elementares vêm unir-se numa alma simples e dar-lhe uma grandeza de 

demiurgo” (2001, p.75). Assim, nenhum trabalho deve tirar o sonho do 

trabalhador. Sempre devemos incentivá-lo em seu sonho. E ainda mais o 

trabalho do ceramista, que envolve a incorporação e a interação com a argila, 

com a emoção e o sentimento. Essa incorporação e interação que o ceramista 

tem com a argila, são inconscientes e talvez sejam comportamentos herdados 

dos primeiros ceramistas. Estes construíram suas formas com a argila pela 

necessidade do armazenamento de cereais e bebidas. Modelaram vasilhames 

côncavos, redondos e semi-esféricos. A natureza da argila inspirava variações 

de acordo com a necessidade: potes, panelas, urnas, vasos, imagens sacras. 

O aperfeiçoamento da técnica surgiu com o acréscimo de alças, cabos e 

tampas para uma melhor manipulação e proteção contra insetos. Podemos 

acreditar que o próprio corpo humano, inconscientemente, influenciou a 

estruturação das formas dos objetos de cerâmica. Em algum ponto da 

evolução, houve refinamento da utilidade da cerâmica, que passou a ser 

utilizada para conservação de cereais  e para funerais. Segundo o Professor 

Herbert Read: “Essas funções rituais podem justificar  aperfeiçoamentos não 

exigidos pelo uso normal. O essencial é notar que nalgum ponto nesse 

processo de evolução formal, a forma corresponde não apenas a um propósito 

utilitário, mas também a uma necessidade espiritual” (1981, p.78).  O 

importante é perceber que, nesse contexto,  a modelagem da argila 

transcendeu a necessidade utilitária, física e espiritual do ser humano. 

Portanto, por intermédio dessa espiritualidade através das formas é que se 

obteve o refinamento da cerâmica em culturas posteriores.    
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2.2. AS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DA FORMA 

 

 

O artista ceramista trabalha em seu ateliê com diversos tipos de argilas 

e técnicas. Para a escolha da argila, ele considera sua plasticidade, cores e 

efeitos (rústica, porosa, lisa), além da temperatura de queima. As técnicas mais 

usadas são os rolinhos de argilas sobrepostos, as placas, os moldes e os 

tornos elétricos. Essas técnicas são utilizadas no IACE e serão explicadas 

neste capítulo.  

 

           Embora menos utilizadas, há outras técnicas para a produção da 

cerâmica, como por exemplo, as formas de gesso preenchidas com argila 

líquida que, depois de desenformadas, se transformam em cerâmica. Outro 

exemplo é o trabalho com um bloco de argila a partir do qual o ceramista 

constrói uma escultura. Geralmente, o ceramista retira o excesso de argila do 

centro do bloco trabalhado, processo conhecido como o ato de ocar a 

escultura. Ambas as técnicas apresentam menor uso e, como  são 

esporadicamente, praticadas no IACE, não serão explicadas neste trabalho.  

 

 

 

2.2.1 - A modelagem de rolinhos 

 

         

           A modelagem de rolinhos é a técnica mais antiga e rudimentar de 

produção de cerâmica. Os principais instrumentos utilizados são as próprias 

mãos do ceramista, que iniciam pela amassadura da argila. Bachelard comenta 

que a amassadura da argila diante da modelagem destrói a figura interior para 

construir a figura externa. E que quase não há intervenção de ferramentas. 

Trata-se de um processo milenar que foi utilizado em todas as cerâmicas 

primitivas desde a pré-história e, apesar de trabalhosa e lenta, ainda é uma das 

técnicas mais conhecidas (2001, p.76). 
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          Ao propor uma inteiração maior de domínio com a argila, a modelagem 

com rolinhos faz com que o ceramista perceba o seu ritmo de produção e sua 

força expressiva pessoal. A modelagem da argila possibilita a formação de um 

campo perceptível para o reconhecimento da potencialidade intrínseca da 

argila. Essa percepção propõe uma harmonia entre o estado emocional do 

ceramista e o cotidiano dele. A técnica também harmoniza o movimento 

corporal, reduzindo a ansiedade mental do artista. Pela minha experiência de 

trinta anos como ceramista, professor e coordenador do IACE, essa técnica 

propõe um processo de fruição, deixando o ceramista imerso em si mesmo. 

Ademais, ela pode levá-lo a reflexões ou meditações que sinalizam buscas, 

descobertas, enfrentamentos de fatos problemáticos ou soluções para novos 

projetos. Em outras palavras, a técnica promove a espiritualidade. 

 

A técnica de modelagem de rolinhos praticada no IACE consiste em 

passos básicos ilustrados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Retirar a argila para realizar a base da peça.  
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Figura 4. Manusear a argila, que formará a base da peça.  

 
 

 

 

 

 

            

 

 

  Nesta etapa a argila é amassada a fim de retirar bolhas de ar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espalmar a argila sobre a mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

        A folha de jornal evita que a argila grude na superfície da mesa. 
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Figura 6. Pressionar a placa de argila, alisando-a com um rolo de macarrão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Moldar a base da peça com auxílio de um papelão guia.   

 

 O molde pode ter outros formatos, de acordo com o projeto do ceramista. 
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Figura 8. Retirar o excesso de argila.  

 

Com este procedimento, a base da peça adquire o formato redondo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Retirar o excesso de jornal. 

 

O excesso do jornal é retirado para não dificultar a execução da construção da 

forma. 
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Figura 10. Riscar as bordas da base de argila. 

 

Colocar a placa de argila em cima do torno manual para facilitar o 

procedimento. 

 

 

 

  

 

Figura 11. Fazer o primeiro rolinho de argila.  
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Figura 12. Colocar o rolinho de argila sobre a base de cerâmica. 

  

É importante umedecer com água a borda da base de argila riscada a fim de 
facilitar a aderência do primeiro rolinho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Unir o rolinho de argila com a base.  

 

A união do rolinho com a base é feita alisando a parte interna e externa da 
peça. Na parte interna, o rolinho de argila deve ser alisado de cima para o 
centro. Na parte externa o rolinho de argila deve ser alisado de baixo para 

cima. 
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Figura 14. Iniciar a construção das paredes. 

 

Depois da união do primeiro rolinho com a base, procedem-se à construção 
das paredes, superpondo-se os demais rolinhos, até atingir a forma desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Prosseguir com a construção das paredes. 

,  
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Figura 16. Finalizar o processo de modelagem. 

,  

A peça pode adquirir formatos e tamanhos diversos. A figura acima mostra a 
forma da peça finalizada, exemplificando uma das possibilidades de 

finalização. 
 

 

         Na modelagem com os rolinhos de argila, quando o ceramista  tem uma 

pausa muito extensa, por algum compromisso ou por focar seu trabalho em 

outra técnica, quando ele retorna, a mão perde o jeito. Entretanto, os dedos 

sentem alegria e desenvolvem uma dinâmica imaginativa. Às vezes, o 

ceramista fica ansioso e quer fazer sua obra em dimensões maiores do que era 

de costume. Em decorrência disso, ocorrem rachaduras nas emendas por não 

alisar os rolinhos com atenção. Nas minhas experiências, o interessante é 

sempre retornar a fazer as obras, com dimensões menores para que a mão 

relembre o jeito de fazer. Segundo o psicoterapeuta Álvaro de Pinheiro Gouvêa 

(1989) em seu texto, “As mãos e o objeto material”, em que cita Focillon: 

 

 

 

 

O espírito faz a mão, a mão faz o espírito. O gesto que não 
cria o gesto sem amanhã provoca e define o estado de 
consciência. O gesto cria e exerce uma ação contínua sobre a 
vida interior. A mão arranca o tato de sua passividade 
receptiva, ela o organiza para experiência e para a ação. Ela 
ensina o homem a se apropriar da extensão do peso e da 
densidade  do corpo. Criando um universo original, deixa em  
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todo ele a sua  marca. Mede forças com a matéria, que 
transforma e com a forma, que transfigura. Educadora do 
homem, ela o multiplica no espaço e no tempo. (Focillon apud 
Gouvêa, 1989, p.54). 
 
 

          O ser humano é singular, pois não existem dois indivíduos iguais ao 

outro. Portanto, cada um tem suas partes do corpo que podem se tornar uma 

abertura para o mundo pela forma de expressão. Mas há uma parte que 

convida para uma reflexão mais aprofundada. O ceramista só percebe a 

textura, a plasticidade, a espessura e a densidade por meio das mãos. Para 

ele, a mão é uma ferramenta muito importante, que revela e desvela a obra. No 

ser humano de uma forma geral ela indica os gestos  e as expressões (brutas, 

grosseiras, delicadas) que sinalizam o nível de espiritualidade.    

 

  

 

2.2.2 - A moldagem com argila em molde de gesso 

 

 

 

        A produção da cerâmica com moldes é um caminho para chegar à 

produção de peças semelhantes (cópia), mas a expressão original do objeto 

nunca é copiada.  Os moldes servem para acelerar a produção da cerâmica 

quando o objetivo for produzir em quantidade. O molde pode ser feito a partir 

de inúmeros objetos como gesso, cesto, vasilha de ferro ou de alumínio, vidro, 

aço, madeira, ou a própria cerâmica em terra cota (argila vermelha). O mais 

importante na escolha do molde é planejar como a cópia será extraída do 

objeto original, cuidando para que a argila não grude no objeto base. O molde 

de gesso é o mais comumente utilizado e pode ser confeccionado sob medida 

por um profissional especializado ou pelo próprio ceramista.  

          A forma mais comum de aplicação da técnica do molde é a utilização de 

plaqueiras para espalhar a argila. As plaqueiras consistem em dois rolos de 

ferro paralelos, um sobre o outro, sobrepostas em uma mesa com controle de 

medida da espessura da argila, conforme pode ser observado na figura 17 
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abaixo. Seu uso permite espalhar a argila na espessura desejada formando 

uma placa lisa sem ondulações. 

          A técnica de modelagem com molde de gesso praticada no IACE 

consiste em passos básicos ilustrados seqüencialmente: 

 

Figura 17. Espalhar a argila na mesa para passar na plaqueira. 

 

 

 

 

Figura 18. Alisar a placa de argila.  

 

O alisamento com espátula de silicone visa retirar ondulações remanescentes.  
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Figura 19. Colocar o molde de gesso sobre um torno manual. 

 

 

Figura 20. Moldar a placa de argila sobre o molde de gesso. 

 

 

 

Figura 21. Recortar a placa de argila já moldada.  

                               

O recorte é feito na medida do molde de gesso ou na medida desejada. 
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 Figura 22. Alisar a argila com a espátula.   

 

O alisamento com a espátula visa retirar ondulações oriundas do manuseio da 

placa da argila. 

 

 

 

 

Figura 23. Retirar a peça da fôrma.         

 

A peça deve ser retirada do molde somente quando estiver no ponto de couro 
(um pouco endurecida) para que o formato adquirido se mantenha. Neste 

momento, a forma da peça está finalizada.  
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          O molde de gesso ou qualquer outro objeto que sirvam de suporte para  

moldar uma placa de argila é uns dos processos rápidos  na fluidez  da forma. 

Os recursos misteriosos contidos na argila é que permitem ao ceramista 

descobrir as várias maneiras de expressar a forma. Entretanto, é a face oculta 

da argila que se torna confidente do ceramista  dando formas às imagens 

carregadas de emoções (Gouvêa, 1989). São essas experiências vividas que 

aproximam o ceramista de Deus, dando vazão à sua potencialidade no controle 

da argila, desvelando  sua espiritualidade.  

 

 

     2.2.3. - A Modelagem no Torno Elétrico 

           

 

          A técnica do torno elétrico é mais rápida na confecção da produção da 

cerâmica do que a modelagem manual, desde que o ceramista já tenha 

aprimorado sua prática técnica. O ceramista precisa de tempo e de experiência 

para aprender a tornear. 

 

          O torno elétrico possibilita a produção de cerâmica nas formas redonda, 

cilíndrica e cônica, que surgem a partir de bases sempre redondas. O torno 

facilita a produção de cerâmica em série, principalmente os objetos utilitários 

em par ou em conjunto.  

 

          No livro Arte da Cerâmica, organizado por Miriam Gabbai, Mestre Lelé, 

professor e ceramista de torno, enfatiza as possibilidades criativas do 

ceramista que utiliza torno elétrico: 

 

 

O torno ao contrário que muitos pensam é apenas uma 
ferramenta a serviço do ceramista, e trabalhar nele pode 
ser e é extremante criativo. É importante que o ceramista 
vivencie este trabalho ao menos por algum tempo. De 
todas as técnicas de modelagem, essa é das mais 
demoradas de aprender. O importante é não perder a 
paciência. (1987, p.69). 



87 

 

 

          A técnica é um sistema complexo de movimentos e posicionamento das 

mãos com o objetivo de dar forma a uma bola de argila sobre um torno em 

movimento. Os passos básicos do uso do torno elétrico no IACE são ilustrados 

a seguir: 

 

 

Figura 24. Colocar um punhado de argila sobre o prato giratório do torno 

elétrico e centralizá-la.  

 

 

 

 

 

O primeiro passo é centrar a argila sobre o prato do torno elétrico em 

movimento. A força nas duas mãos deve ser a mesma e o peso do corpo deve 

atuar na aplicação da força diminuindo a sobrecarga das mãos. Antes de se 

colocar as mãos sobre a argila, estas devem ser umedecidas em água.  
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Figura 25. Furar o punhado de argila com os polegares.  

 

                 

O ceramista deve furar o punhado de argila até obter a espessura desejada no 
fundo. Esta espessura varia conforme o planejamento da peça. Para utilitários 
com “pés”, o fundo da peça deve ser mais grosso. 
 

 

 

Figura 26. Formar a base da peça. 

 

 

      Uma mão é posicionada na parte interna da peça e a outra, na parte 
externa. Para formar a base, a pressão é realizada pela mão interna; a mão 

externa apenas guia o movimento.  A base da peça é sempre mais estreita do 
que seu formato final devido à força centrípeta do movimento giratório do torno 

que faz com que o diâmetro da peça aumente. 
 

 



89 

 

 

 

Figura 27. Levantar a peça.  

 

 

 

Para levantar a peça, as duas mãos atuam em conjunto realizando movimentos 

verticais de baixo para cima. Antes de tirar as mãos do barro é preciso relaxá-

las para impedir que o movimento brusco descentralize a peça. 

 

 

Figura 28. Fazer o bojo da peça.  

 

 

 

O momento ideal de fazer o bojo é quando a espessura da parede da peça 
estiver toda por igual. A exemplo da formação da base da peça, a pressão é 

realizada pela mão interna; a mão externa apenas guia o movimento. 
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Figura 29. Iniciar a boca da peça. 

 

 

 

A boca pode ter vários formatos: estreita, larga, baixa ou alta. Para fechar uma 
boca usam-se apenas os dedos de maneira delicada, mas firme, forçando a 

boca gradativamente para dentro. 
 

 

Figura 30. Finalizar a boca da peça. 

 

 

Este procedimento também é feito com a ponta dos dedos. Os movimentos são 
lentos, mas contínuos, mas são eles que vão manter a peça por igual. Mesmo 

mãos grandes conseguem fazer boca pequena.   
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Figura 31. Alisar o bojo da peça.  

 

 

 

O alisamento do bojo da peça visa retirar ondulações. Este acabamento é feito 
com uma ferramenta de aço ou madeira. 

 

 

Figura 32. Retirar a peça finalizada do torno.  

 

 

 

            Em geral, não se trabalha diretamente sobre o prato do torno. É 
colocado um lastro de barro sobre o qual se dispõe um prato de madeira. 
Quando a peça estiver pronta, passa-se o fio de náilon no fundo da peça. A 
peça é retirada do torno juntamente com o prato para que não haja 
deformação, e a passagem prévia do fio de náilon impede que a peça grude na 
madeira. 
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Figura 33. Proteger a peça com tecido para iniciar o acabamento. 

 

 

 

O acabamento é realizado quando a peça está em ponto de couro (firme, 
porém não completamente seca). Para isto, faz-se um suporte de barro onde a 
peça será encaixada. Para que o barro do suporte não suje ou grude na peça, 

coloca-se um pedaço de tecido sobre ele. 
 

 

Figura 34. Iniciar o acabamento com uma ferramenta triangular raspando a 

peça.  

 

As irregularidades são raspadas dando o formato final. Enquanto se dá o 
acabamento, é preciso segurar a peça com uma das mãos, pressionando de 

forma a igualar a força que está sendo feita com a lâmina do outro lado. 
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Figura 35. Alisar a peça com uma lâmina de aço.  

 

 

 

A lâmina de aço elimina as imperfeições. 

 

 

Figura 36. A peça finalizada.  

 

 

 

Neste momento, a forma da peça está finalizada.  
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        Nas difíceis fronteiras da compreensão da semiótica, dos significados e da 

significação, dos símbolos, das linguagens e das palavras, o ceramista trabalha 

silenciosamente com  a  ajuda do torno elétrico. Ele necessita desse silêncio, 

porque sua obra não tem limites definidos, ela está sendo constituída com o 

seu espírito e existência.  

 

         Quando o torno elétrico deixa de funcionar  por alguns segundos em 

intervalos, e a obra ainda não tem definição, é na continuidade que acontece  o 

processo criador.  Para o ceramista, trabalhar no torno elétrico é um exercício 

de profunda busca da essência. Porque é somente no torno elétrico que se 

constrói a forma redonda. Na origem do mundo, toda criação teve início sob a 

forma de uma circunferência e  Meishu-Sama esclarece que, a partir do centro 

dela, nasce o espírito. O prato redondo do torno elétrico também é uma 

circunferência, e o ceramista, para criar sua cerâmica, também centraliza a 

argila.  E é a argila com sua natureza  misteriosa, que propicia ao ceramista um 

conhecimento mais profundo de si mesmo. A argila, com sua natureza oculta, 

propicia ao ceramista um conhecimento de si mesmo, que se expressa na obra 

por meio das emoções vividas pelo artista. Na argila, o ceramista cria e é 

criado. Vivencia a si mesmo como criatura e criador. Na argila, ele encontra 

espaço da divindade em si e dá vazão a sua onipotência sem precisar 

enlouquecer. A consciência se aproxima do inconsciente ao penetrar a própria 

matéria. Na alma da argila, desvela-se a alma do ceramista. Segundo Gouvêa: 

“Na natureza do barro a psique do homem se refugia. Obscuro da matéria se 

vê preenchido, fecundo pelo obscuro do homem e, numa espécie de 

participação mística, a identificação inconsciente acontece” (1989, p.59).  Essa 

relação do ceramista com a argila faz fluir o caráter energético e revela o 

processo criativo, sempre apresentando o que é feito de novo  e desvelando o 

espírito que o ceramista colocou ao realizar sua obra.  
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2.3. A SECAGEM DA OBRA  

 

 

Quando o ceramista termina de modelar sua obra, o elemento ar entra 

em ação. Pode ser uma ação acelerada ou lenta. A secagem acelerada ocorre 

quando o ceramista deixa a peça pronta (modelada) descoberta e exposta 

diretamente ao sol ou a deixa próxima do forno quente ou local muito ventilado. 

A ação acelerada não é recomendada, pois poderá produzir trincas. A secagem 

lenta da cerâmica é importantíssima. Nessa secagem, o ceramista cobre a 

peça com um plástico por dois ou três dias, retira o plástico e mantém a peça 

descoberta em ambiente livre de corrente de vento e temperatura ambiente. 

Quando a peça não apresentar mais sinais de umidade, ela é colocada sob o 

sol ou próximo do forno quente a fim de finalizar a secagem.   A secagem lenta 

evita danos à peça, sendo fundamental para que o resultado final da peça seja 

satisfatório. A figura 37 mostra uma peça modelada em cerâmica durante seu 

processo de secagem. Nesta etapa, a argila perde um pouco da sua cor 

original, tornando-se esbranquiçada. 

 

 

 

 

Figura 37. Uma peça modelada em argila em processo de secagem.  
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O processo de retração e evaporação do elemento água se inicia 

durante a secagem. A retração da peça é de 10-20% do seu tamanho original, 

dependendo do tipo de argila. É também durante a secagem que ar e fogo 

entram em ação. O ar elimina a água, e o fogo atua por meio do Sol, além de 

atuar posteriormente na queima. Portanto, o ceramista precisa atuar 

harmonizando as energias ativas do ar, da água, do fogo e da terra (argila e 

esmalte). 

 

O ar e o fogo são os maiores desafios para o ceramista, pois ambos 

transformam sua obra. É justamente o desafio de harmonizar essas duas 

energias que aprimora a espiritualidade do ceramista. Neste momento, o 

ceramista se relaciona intimamente com o tempo, que é o senhor e a 

excelência da natureza. O ceramista não tem como não obedecê-lo.  

      

 

 

2.4. – ACABAMENTO: O ATO DE LIXAR 

 

 

Depois da secagem completa, a obra passa por um processo de 

acabamento final que envolve lixar as rebarbas de argilas e ondulações 

remanescentes.  É uma etapa importante para diminuir as características 

rústicas da peça. Contudo, o ceramista pode intencionalmente optar por não 

realizar esta etapa a fim de manter a rusticidade de seu trabalho.  

 

Esta etapa requer muita atenção e cuidado do ceramista, pois a peça 

está frágil e pode facilmente ser danificada. Geralmente, as peças lixadas são 

as produzidas pela modelagem de rolinhos e placas de argilas. A figura 38 

mostra um prato sendo lixado. Após esta etapa, a peça está pronta para a 

primeira queima.      
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Figura 38. Prato em argila sendo lixado.     

         

 

 

            A intensificação no acabamento da obra também faz parte do processo 

de transformação da cerâmica. Esse processo reside na busca do refinamento 

e na beleza da cerâmica. Antes de fazer o acabamento da peça, o ceramista já 

possui um senso estético. Portanto, o acabamento da obra gera no ceramista a 

sensibilidade e a espiritualidade. 

 

 

2.5. A QUEIMA 

 

 

A queima, que é um processo fundamental na produção de arte 

cerâmica, apresenta diversos tipos com vários efeitos sobre as obras. Ela ainda 

desempenha um papel fundamental na transcendência e espiritualidade do 

ceramista. Todas essas relações estão intimamente relacionadas e serão 

discutidas nos subitens que se seguem. Por esse motivo, apesar de a pintura 

ocorrer sequencialmente entre a primeira e a segunda queima, ela será 

explicada após a apresentação da segunda queima no item 2.6 deste trabalho.  
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2.5.1 O papel dos elementos fogo e ar na arte cerâmica 

  

 

A cerâmica torna-se uma realidade íntima do fogo ligado ao ar, que 

acontece nos espaços abertos que deixamos entre as prateleiras, e entre uma 

peça e outra na montagem do forno.  Segundo Nakano: “O fogo está 

intimamente ligado ao ar, pois é uma combinação do oxigênio com o carbono. 

Ele não atua sem o ar. O forno precisa respirar, assim como todos os objetos 

que nele queimamos” (1989, p.107). O elemento ar entra com o combustível 

dentro do forno percorrendo os espaços que o ceramista deixou e sai pela 

chaminé. 

 

Na natureza, o fogo e o ar, em alguns momentos, têm ações violentas 

com relação ao planeta. O interior do forno apresenta potencial para essa 

mesma ação violenta desintegrada e pode provocar a explosão da obra, se não 

for adequadamente controlado.  Cabe ao ceramista intermediar o encontro do 

fogo com as obras dentro do forno e procurar harmonizar a união entre  o fogo 

e a cerâmica. Essa união integradora faz a cor emergir no ponto de fusão dos 

minerais. Nakano escreve: “O ceramista como intermediador entre a terra e o 

fogo passa por uma dupla provação. Em primeiro lugar queimando nossos 

objetos estamos colocando à prova nossas habilidade técnica e a paciência 

que tivemos ou não nos pequenos detalhes de sua execução” (1989, p.111).  O 

fogo é o agente ativo que destrói e constrói a espiritualidade do ceramista. O 

ceramista, nos pequenos e grandes objetos cerâmicos, coloca a sua habilidade 

técnica e sua paciência. E o fogo do seu forno revela as falhas do artista, 

mostrando que ele ainda não está hábil. As trincas e as largas rachaduras ou 

até as explosões, sinalizam que ele deve refazer todo o processo da cerâmica, 

trilhando um caminho de transcendência na busca da perfeição.  Meishu-Sama  

escreveu: 

 

O problema não deve ser menosprezado. É preciso examiná-lo 
profundamente, pois, quase sempre, sua causa reside em fatores 
que passaram despercebidos. De início, a pessoa concebe um plano, 
prepara-se cuidadosamente (pelo menos imagina que está agindo 
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assim), mas quando se entrega a execução da obra, as coisas não 
correm como pensava. Começam a surgir dificuldades e obstáculos, 
que lhe impedem o discernimento e descontrolam suas perspectivas 
de futuro. Essa é a trajetória habitual dos que fracassam. Vejamos a 
causa de suas derrotas. 
Podemos resumi-la numa frase: eles não levaram em consideração o 
tempo. Este, de modo gera é um fator absoluto. Flores, frutos, 
produtos agrícolas, tudo tem seu tempo certo. Mesmo que as 
condições forem favoráveis, se não forem levadas em conta as 
exigência da estação, isto é, do tempo, não haverá bons resultados. 
Como vemos a Grande Natureza ensina ao homem a importância do 
tempo. Em seu estado original, ela é a própria Verdade, e por isso 
serve de modelo a todos os projetos do homem. Eis a condição vital 
do sucesso. (2008a, pp.99-100). 
 

 

Segundo Nakano, “o fogo para o homem primitivo era um meio de 

trabalhar a natureza mais depressa, mas também através do fogo faziam-se 

coisas diferentes que a natureza não fazia. O fogo era a força mágica religiosa 

que não pertencia ao mundo do homem” (1989, p.105). Talvez isso ocorra pelo 

fato de o fogo ter seus mistérios e revelação, há nisso um fenômeno que 

transcende a química. Segundo Bachelard; 

 

 

O amor e a primeira hipótese científica para reprodução objetiva 
do fogo. (...) Será a experiência objetiva da fricção de dois 
pedaços de madeira ou a experiência intima de uma fricção 
mais suave, mais acariciante, que inflama um corpo amado? 
Basta colocar tais questões para desvendar o foco da convicção 
que acredita que o fogo é filho da madeira  (1999, p.37).  

 
 
 

             A percepção dessa integração orgânica do nosso corpo está 

incorporada no “fazer” a produção da cerâmica. A união que o ceramista realiza 

da terra com o fogo, elementos opostos, gera uma ação sagrada que pode 

conduzir a uma reflexão espiritual, porque a transmutação da obra pintada flui 

na relação com o fogo transformado em cerâmica. O ceramista precisa 

trabalhar com o imprevisível, e esta é uma das particularidades desta profissão. 

Segundo Lévi-Strauss( 1986, p.67) escreve que:  

 

Os humanos tiveram dificuldade em conquistar o fogo, mas a 
partir do momento em que a operação teve sucesso, são seus 
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proprietários exclusivos. A posse e o uso da cerâmica são ao 
contrário, continuamente colocados em questão, pois as 
rivalidades entre as forças do alto e as de baixo não têm fim. 
(1986, p.67). 
 

 

           Ainda continua a grande batalha com rivalidades entre o ser humano e 

as forças da natureza. A produção da cerâmica propõe um estreitamento 

harmônico e direto por conter os elementos contidos na natureza. Segundo 

Nakano: 

 

 

Acho que a cerâmica continua sendo de certa forma essa luta 
entre a sabedoria da natureza, entre as energias da Terra e a 
energia do fogo. E a experiência estética com o fogo consiste 
em fazer a inteiração e harmonia dessas „forças em luta‟. O 
papel principal na queima é exercido pelo fogo. Cabe ao 
homem atuar como mantenedor do equilíbrio entre esses dois 
elementos. (1989 p.111) 
 
 

O fogo também foi o maior responsável pela sobrevivência do ser 

humano e pelo grau de desenvolvimento da humanidade, embora, durante 

muitos períodos da história, ele tenha sido usado no desenvolvimento e criação 

de armas. Na antiguidade, o fogo era visto como uma das partes fundamentais 

que formariam a matéria. Na Idade Média, os alquimistas acreditavam que o 

fogo tinha propriedades de transformação da matéria, alterando determinadas 

propriedades químicas das substâncias, como a transformação de um minério 

sem valor em ouro. Sabemos que a transcêndencia se inicia com os 

rompimentos dos bloqueios, e o fogo tem uma relação intrínseca com a 

transcendência na transformação  da essência da matéria. No ser humano, 

estas transformações são interiores, tornando-se verdadeiras alquimias que 

dão novo sentido à vida e abrem novos campos para conhecimento das 

essências das coisas. Essas mudanças no ser humano são a própria 

espiritualidade.  
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          A crescente preocupação do homem contemporâneo em compreender e 

respeitar as leis naturais do universo já é em si uma mudança espiritual. 

Gouvêa relata a relação de transcendência do ceramista com a queima: 

 

Este é o momento do forno, o momento do discernimento 
maior e necessário. Queimar-se no fogo, na expectativa do 
que possa vir acontecer. Quando criamos uma peça de barro 
na qual houve um encontro de amor e a levamos para o fogo 
maior do forno, nunca sabemos com precisão absoluta qual 
será a reação da matéria. Esse é um momento de grande 
emoção. É o momento do fogo da emoção. Psicologicamente 
tal momento é pura emoção. É o momento do fogo da emoção 
e, no homem, só há vida onde há emoção. Quando 
desordenado, o fogo eleva a temperatura do forno e tudo pode 
acontecer – inclusive, a peça poderá explodir. (Gouvêa, 1989, 
p.73). 

 

 

 

2.5.2. Fornos e tipos de queimas 

 

 

 

A queima confere resistência às peças de argila e, a fim de obterem 

temperaturas mais altas para a queima de suas peças, os ceramistas foram 

pouco a pouco se aprimorando. Depois da queima simples na fogueira, eles 

passaram a construir fornos, realizando uma edificação sobre a terra com o 

levantamento de paredes (espécie de fornalha), em que se queimava a lenha. 

Posteriormente, eles colocaram um teto, permitindo que o calor ficasse 

concentrado no interior da edificação. Esse tipo de forno era construído para 

cada queima e depois desmontado. Com o tempo, foram criados fornos mais 

altos, com uma câmera inferior ou fornalha para combustível. Nestes, a câmara 

de cozedura é separada da câmera de combustão. Depois de encher ou 

carregar o forno com as peças, estas são separadas com argila e cacos de 

cerâmica a fim de impedir as fugas de calor. Fornos desse tipo foram utilizados 

na Mesopotâmia e na Grécia. Em Roma, após cada fornada, a câmara de  
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Cozedura era reconstruída. Esta era geralmente feita com uma mistura de 

argila e palha, e tinha orifícios abertos na parte superior para a saída dos 

fumos. 

Posteriormente, construiu-se um teto permanente no qual se fixou uma 

chaminé para a saída dos gases quentes, criando-se dessa forma espaço para 

a circulação do ar que entra pela fornalha e empurra o fogo para cima por entre 

as peças. São os chamados fornos de chama ascendente.  Desse modo, 

consegue-se um aumento significativo da temperatura, bem como uma maior 

retenção de calor no interior do forno. 

 

         No Extremo Oriente (China, Coréia e Japão), os fornos eram diferentes 

daqueles que as civilizações do Oriente Médio e do Mediterrâneo utilizaram. Os 

chineses e os coreanos usavam, entre outros tipos, o forno-tubo em declive. Já 

os japoneses usavam o forno de cova ou anagrama (forno de uma só câmara). 

Estes fornos japoneses eram construídos, escavando-se uma cova com um 

ângulo de inclinação de 30° em um terreno plano. Para colocar as peças de 

argila dentro do forno, era necessário engatinhar através da abertura da 

fornalha. Uma vez lá dentro, as peças eram empilhadas verticalmente no plano 

inclinado, sustentadas por cunha de barro cozido, que funcionava como base. 

Nestes fornos, era a própria inclinação interna que facilitava a circulação do ar, 

de forma que, ao acender a fornalha, as chamas passavam através das peças 

e subiam até a saída das fumaças. Os fornos chineses e coreanos eram 

construídos em declives a fim de se aproveitar o desnível natural do terreno. 

Constavam basicamente de longos tubos semi-enterrados no solo, com uma 

inclinação de aproximadamente 25° e sem câmaras separadas no seu interior. 

O fogo começava a acender-se na boca do forno e era posteriormente 

alimentado através de aberturas feitas na sua parte alta e em ambos os lados. 

Era a cor do fogo que indicava a cozedura das primeiras peças e, nessa altura, 

introduzia-se mais lenha pela abertura superior até que toda a peça estivesse 

cozida. 

Posteriormente, surgiram os fornos com câmaras independentes, mas 

interligadas, para que o calor da primeira passasse para a segunda, e assim 

sucessivamente. Cada câmara possuía uma porta que era fechada com tijolos 
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e argila antes de se acender a fornalha, que possuía uma dimensão apreciável 

e uma grade para a lenha. O calor que se desprendia com a combustão 

aquecia a primeira câmara do forno devido à estrutura escalonada em declive 

do mesmo. Quando se alcançava a temperatura ideal na primeira câmara, 

introduzia-se lenha na segunda câmara através da pequena porta, e assim 

sucessivamente, até o fim da cozedura. Estes fornos japoneses, chamados 

naborigama, possuíam um mínimo de três câmaras e um máximo de vinte. 

         

           Enquanto os ceramistas do Extremo Oriente desenvolviam técnicas 

sofisticadas de cozedura, na Europa, e mais concretamente na região do 

Mediterrâneo, não se produziu nenhuma evolução assinalável até o século 

XVIII. De fato, até esta data, continuou-se a cozer a cerâmica em fornos 

simples de chama ascendente, ainda que se usassem formas mais eficazes 

para as peças envernizadas, possivelmente inspiradas nos fornos árabes. 

 

A construção dos fornos foi sendo gradualmente aperfeiçoada até 

alcançar a temperatura de 1300°C, possibilitando cozedura da pasta e do 

verniz das porcelanas. 

 

Atualmente, o forno de lenha continua sendo utilizado em oficinas de 

artesanato e em pequenos ateliês de ceramistas, mas é muito difícil encontrá-lo 

nas grandes cidades, já que, ao produzir muito fumaça durante a cozedura, 

transgride as restrições legais sobre a poluição. 

 

Os ceramistas japoneses trouxeram para o Brasil a técnica do forno à 

lenha naborigama, com queima a 1300°C. Alguns ceramistas que têm seus 

ateliês nos arredores das grandes cidades possuem esse tipo de forno, que é 

uma tradição na cidade de Cunha, no estado de São Paulo.  

O forno a gás pode se usado pelo ceramista nas grandes cidades, mas é 

preciso ter cuidado com as instalações do forno e do gás. Essas instalações 

devem ser realizadas por profissionais e empresas especializadas.  No forno a 

gás, a queima é realizada por meio de maçaricos, e o ceramista não deve 

trabalhar com maçaricos que contenham alta sonoridade com a queima a fim 

de evitar poluição sonora. Este é o forno utilizado no IACE. 
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         O forno elétrico já não merece tantos cuidados como o forno a gás e o 

ceramista pode trabalhar com diversos tamanhos. Esse tipo de forno pode ser 

instalado tanto em espaços amplos, como em espaços pequenos, e sua 

queima para cozedura da cerâmica é feita por meio de resistências elétricas. O 

resultado da queima é mais homogêneo devido à maior constância da 

temperatura na atmosfera interna do forno.  

 

2.5.3. O forno a gás 

 

Como este estudo é realizado a partir da experiência do IACE, apenas 

descreverei as experiências do forno utilizado por este instituto, no caso o forno 

a gás (Figuras 39 e 40).  

A medida interna do forno do IACE é 1 metro de altura por 90 cm de 

profundidade e 70 cm de largura (Figura 39). As prateleiras são formadas de 

placas e colunas refratárias. As colunas promovem a estabilidade do forno e 

podem ser montadas em grupos de três ou quatro. Estão disponíveis em várias 

alturas, possibilitando a colocação de peças mais baixas e as mais altas. As 

placas são montadas sobre as colunas e para promover a estabilidade dessas 

prateleiras, o ceramista coloca um rolinho de argila misturado com caulim sobre 

cada coluna para apoiar a placa. O forno apresenta orifícios para controle da 

temperatura e de escape da umidade presente nas peças. O principal deles é a 

chaminé. A chaminé é um compartimento construído na parte externa, atrás do 

forno. 
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Figura 39. Forno a gás do IACE.  

 

Figura 40. Parte interna do forno a gás. 

 

 

A organização das peças dentro do forno é realizada com duas ou três 

prateleiras de placas refratárias, dependendo da altura das peças que serão 

queimadas. As diferenças entre a montagem do forno para a primeira e a 

segunda queima serão explicadas mais adiante neste trabalho.  As peças mais 

pesadas são alocadas em cima das placas, e as mais leves e finas são 

acomodadas umas sobre as outras, cuidando para que o peso de uma peça 

não force muito a outra. Para uma boa operação de queima, é necessário que 

o forno esteja bem cheio de peças conforme pode ser observado na figura 42. 
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Após o preenchimento do forno, este é fechado com os próprios tijolos 

refratários. 

 

Figura 41.  O forno com a porta fechada. 

 

 

A queima tem uma duração de cerca de sete horas. Ela sempre se inicia 

com uma velocidade lenta, com a chaminé e outros orifícios totalmente abertos. 

As aberturas vão sendo fechadas gradualmente ao longo da queima. Após 

quatro horas, os orifícios são fechados, e o fogo dos maçaricos é intensificado. 

O controle da temperatura é muito importante. Para alcançar a temperatura 

desejada, o ceramista pode fazer uso de um processador de temperatura 

digital. Outro instrumento que pode auxiliar na identificação da temperatura do 

forno, são os pirômetros conectados a um indicador ou um processador digital. 

No forno a gás utilizado no IACE, a forma mais comum de controlar a 

temperatura interna do forno é através de cones feitos de materiais cerâmicos 

que se curvam em temperaturas pré-determinadas. Os cones são colocados 

em baixo e em cima da prateleira do forno, na parte interna da porta, por meio 

de um orifício, e o ceramista verifica a curvatura do cone a fim de determinar se 

o forno atingiu a temperatura desejada. Quando o cone se curva totalmente, os 

maçaricos são desligados.  

O ceramista vai aumentando a velocidade do processo da queima sem 

agressividade, para que não haja estouros de bolhas de ar e rachaduras das 

peças, por deficiência ou esquecimento da técnica na modelagem. 
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Após a queima, o ceramista aguarda o resfriamento do forno por vinte e 

quatro horas. A abertura do forno se dá com as peças frias, para que não 

aconteça choque térmico com a retirada das mesmas. Durante o resfriamento 

do forno, o ceramista abre, aos poucos, a chaminé e os orifícios para auxiliar a 

eliminação da caloria interna do forno, prevenindo, além do choque térmico, 

eventuais rachaduras nas peças.  

 

 

2.5.4. A primeira queima  

            

         

           Antes de carregar o forno da primeira queima, o ceramista deve verificar 

se as peças estão completamente secas (desidratadas).  

As peças mais pesadas são alocadas em cima das placas, e as mais 

leves e finas são postas umas sobre as outras, cuidando para que o peso de 

uma peça não force muito a outra. Para uma boa operação de queima, é 

necessário que o forno esteja bem cheio de peças, de acordo com a figura 42.  

A primeira queima tem uma duração de sete horas, 800°C de 

temperatura. Quando as peças são colocadas no forno, elas ainda contêm 

umidade que precisa ser eliminada para que a queima ocorra de forma eficaz. 

Assim, a chaminé e os outros orifícios do forno permanecem abertos até 

400°C. Depois, as aberturas são progressivamente fechadas. A umidade 

desaparece entre 450°C e 600°C e, neste momento, fecham- se todas as 

aberturas.  
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Figura 42. Colocação das peças dentro do forno a gás para serem 

queimadas pela primeira vez.  

 

 

 

           

          

 

             O objetivo desta primeira queima é que a obra adquira mais 

resistência. Após este procedimento, a peça passa a ser chamada de “biscoito” 

(objeto de cerâmica queimado numa temperatura que varia de 600°C a 900 

°C). O biscoito não é tão resistente, nem tão frágil, e é nesta consistência de 

aparência porosa que se dá a aplicação dos esmaltes à base de água. A figura 

43 mostra diversas peças biscoitadas. 
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Figura 43. Peças já queimadas pela primeira vez aguardando a pintura para 

segunda queima 

 

.  

 

 

         

          A peça biscoitada pela primeira queima ainda apresenta porosidade e 

não é adequada para reservar alimentos, cozidos e fritos e/ou que contenham 

água sob risco de vazamento. A peça biscoitada pode ser utilizada como objeto 

decorativo ou para armazenar alimentos secos. Há a possibilidade de decorar a 

peça em biscoito com pintura látex ou tintas acrilex, mas as opções de uso 

para peças biscoitadas descritas anteriormente permanecem as mesmas. Para 

consolidar ainda mais a resistência das peças e viabilizar seu uso amplo como 

utilitário é necessária uma segunda queima numa temperatura mais elevada. 

 

 

 

2.5.5 A segunda queima 

           

            Depois de ser esmaltada, a peça é levada novamente ao forno para 

uma segunda queima de 1.300ºC. A necessidade de uma segunda queima em 

alta temperatura consiste em fundir os esmaltes e oferecer resistência à peça. 


