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Torne-se um expert e entre no seleto círculo dos conhecedores – em cada dia, em qualquer
lugar do mundo, milhões de dólares são aplicados em porcelana chinesa antiga. Este livro lhe
oferece uma chave para entrar nesse mundo fascinante!



Curso de história da porcelana chinesa Ricardo Joppert Joppert em entrevista a Claudio
Ratto, para o Bonsaistudio’s WebblogSOBRE O AUTORSinologista, formado em Estudos
Extremo-Orientais pela Universidade da Sorbonne Nouvelle, Paris (Diplôme d'Etudes
Approfondies-Doutorado). Professor-Associado de Língua e Civilização da China do Centro de
Estudos Afro-Asiáticos da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro. Em 1958, com
dezessete anos, escreveu A China é sempre Formosa, com prefácio de Lin Yutang (Rio, Editora
Fleming); em 1978 foi publicado O Alicerce Cultural da China (Rio, Avenir Editora). Em 1984 O
Samâdhi do Verde-Azul (Rio, Avenir Editora). Em 1985 A Porcelana Chinesa (Rio, Artlivre); em
2002 Taiwan Reviseted (Rio, P.V.D.I.). Neste mesmo ano, Integrité Impériale (Rio, P.V.D.I); em
2005 Caligraphie et surconscience créatice em Chine (Paris, Yu Fang); em 2009 La
transparence du matin(Paris, Yu Fang); em 2010 A sedução do Oriente (Rio, Catálogo do
Museu Histórico Nacional).Ricardo Joppert escreve regularmente para jornais e revistas e entre
seus artigos importantes podem citar-se: A Herança de Mao para a Poesia Chinesa (Jornal do
Brasil, 1979), Dinastia Xià: a Aurora da Realeza Chinesa (Cadernos Cândido Mendes - Estudos
Afro-Asiáticos, 1981) e Pintura Chinesa e a Arte do Bou-sai (Cadernos Cândido Mendes-
Estudos Afro-Asiáticos, 1984).Escreveu duas teses para a Sorbonne: Un des Quatre Maitres Y
1tan: Ni Zan (Mestrado, Paris, 1980) e La Vitalité Plastique des Xiang - Images Primitives - en
rapport avec le rythme de l'écriture cursive en Chine (D.E.A., Paris, 1983).É membro da Société
Asiatique de Paris; da Oriental Ceramic Society de Hong Kong; e membro-fundador de
Wenming -Círculo de Estudos, Amizade e Intercâmbio Cultural Brasil-China, no Rio de
Janeiro.Visitou a China por diversas vezes, três delas a convite do Governo chinês. Em 1958
conheceu Taiwan, como convidado das autoridades do Governo, com apenas dezessete anos.
Em 1979 e em 1983 esteve na República Popular da China a convite do Wenwuju, o
Departamento das Relíquias Culturais do Ministério da Cultura.Diplomata de carreira, foi Cônsul
do Brasil em Gotemburgo, Suécia, em 1968/9. Atualmente Ricardo Joppert reparte seu tempo
entre o Rio, Paris, Pequim, Estoril e Sintra, em Portugal. SumárioINTRODUÇÃOCerâmica e
Porcelana. Conceitos no Ocidente e na China.Porcelana branca. Cerâmica dura (grès) de verniz
verde-azul.Os primeiros tempos. Cerâmica do neolítico.Da dinastia Shang (-1557 a -1050) à
dinastia Tang (618-906).Cerâmica branca.Grès de pasta escura e vitrificação esverdeada à
base de óxido de ferro (céladon). Dinastias Zhou (-1027 a -221). Qin (-221 a -206). Han (-206 a
220 da nossa era). Tang (618-906)Dinastia HanDinastia TangO verde-azul do mundo em
essências: céladons e demais tipos Song.O contexto cultural Song. Cinco Dinastias (907-960).
Dinastia Song (960-1279). Dinastia Mongol dos Yuan (1279-1368).Período do Song do Sul
(1127-1279). O mundo em cores sobre o branco.Dinastia Ming (1368-1644).Porcelana de
Hongxian (1916).Grupo azul-e-branco.Características do azul-e-branco nas principais eras
Ming.Os oito emblemas preciosos. Era Tianqi (1621-1627) e Era Chongzhen ( 1628-1644 ).
Grupo decoração em policromia.Esmalte sobre biscuit. Grupo dos monocromos.Monocromos
brancos.Vermelhos.Azuis. Verdes, cor-de-turquesa, amarelos e pardos.Os grés de
Yixing.Monocromos da região de Cantão (Guandong ware) no sul da China. Grupo da



porcelana de Swatow. Porcelana Ming de Província (Provincial Ming). Dinastia Qing
(1644-1912).Azul-e-branco do período de transição Ming-Qing. Era Kangxi
(1662-1722).Jingdezhen.Fammille verte. Imari chinês.Azul-e-branco Kangxi.Monocromos
Kangxi.Sang-de-Boeuf (Chinês: Langyao. Português: Sangue-de-boi).Flor-do-pessegueiro ou
vermelho mesclado, do norte da China.Negro-espelhado.Branco. Azuis. De cor
verde.Turquezas, azuis e violetas.Amarelos.Famille noire e famille jaune.Eras Yongzheng
(1723 -1735) e Qianlong (1736-1795).Azul e branco. Qianlong.Famille rose.
Céladons.Monocromos Qianlong.Figuras antropomorfas e zoomorfas.Porcelana MandarinO
século XIXEras Jiaqing (1796-1820), Dauguang (1821-1850), Xianfeng (1851-1861), Tongzhi
(1862-1874) e Guangxu (1875-1908).Porcelana de Hongxian (1913-1916).Companhia das
lndias.Período do mónopólio português (1500-1600).Período das Companhias de Comércio
(1600-1840).Período do imperialismo capitalista.Algumas características da porcelana da
Companhia das Indias.Exemplos da gramática decorativa da Companhia das Indias.
Companhia das lndias no Brasil.ARQUIVOS DA HISTÓRIA DA PORCELANA
CHINESAFormas comuns de porcelana. Dinastia Tang. Dinastia Song. Dinastia Ming. Dinastia
Qing. Marcas das "eras de reinado" (Nianhao) da dinastia Ming escritas em estilo
padrão.Marcas da dinastia Qing escritas em estilo padrão (datas nas marcas sigilares).Marcas
das dinastias Ming e Qing escritas em estilo sigilar (xiaozhuan).Marcas Ciclicas.Diversas
marcas chinesas.Bibliografia selecionada.GLOSSÁRIO (organizado pelos editores).Teste seus
conhecimentos. “Une oeuvre d'art, même fort belle, ne survit pas à l'instant qui l'a vue naitre
si elle ne rencontre pas un regard digne de la refléter. La présence de l'homme est aussi
nécessaire à I'objet que celui-ci l'est à l'homme .. . "Nicole Vandier-Nicolas (Art et Sagesse en
Chine: Mi Fou)Em tradução livre “Por mais bela que seja uma obra de arte, ela não sobrevive ao
instante de sua criação se não houver um olhar digno de a refletir. A presença humana é tão
necessária para o objeto quanto este para o ser humano”.IntroduçãoAcredito que este trabalho
tenha uma concepção nova no campo do estudo da arte da cerâmica e da porcelana da China.
Basicamente, trata-se de um manual virtual destinado ao conhecimento prático da arte do povo
asiático, tão sui generis. Evitei a sobrecarga de notas eruditas, procurei simplificar, tanto quanto
possível, os dados técnicos e a terminologia, fugi ao intelectualismo precioso para concentrar-
me, pura e simplesmente no intelecto puro, que, julgo, não se separa do espírito.
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(1600-1840).Período do imperialismo capitalista.Algumas características da porcelana da
Companhia das Indias.Exemplos da gramática decorativa da Companhia das Indias.
Companhia das lndias no Brasil.ARQUIVOS DA HISTÓRIA DA PORCELANA
CHINESAFormas comuns de porcelana. Dinastia Tang. Dinastia Song. Dinastia Ming. Dinastia
Qing. Marcas das "eras de reinado" (Nianhao) da dinastia Ming escritas em estilo
padrão.Marcas da dinastia Qing escritas em estilo padrão (datas nas marcas sigilares).Marcas
das dinastias Ming e Qing escritas em estilo sigilar (xiaozhuan).Marcas Ciclicas.Diversas
marcas chinesas.Bibliografia selecionada.GLOSSÁRIO (organizado pelos editores).Teste seus
conhecimentos. “Une oeuvre d'art, même fort belle, ne survit pas à l'instant qui l'a vue naitre
si elle ne rencontre pas un regard digne de la refléter. La présence de l'homme est aussi
nécessaire à I'objet que celui-ci l'est à l'homme .. . "Nicole Vandier-Nicolas (Art et Sagesse en
Chine: Mi Fou)Em tradução livre “Por mais bela que seja uma obra de arte, ela não sobrevive ao
instante de sua criação se não houver um olhar digno de a refletir. A presença humana é tão
necessária para o objeto quanto este para o ser humano”.IntroduçãoAcredito que este trabalho
tenha uma concepção nova no campo do estudo da arte da cerâmica e da porcelana da China.
Basicamente, trata-se de um manual virtual destinado ao conhecimento prático da arte do povo
asiático, tão sui generis. Evitei a sobrecarga de notas eruditas, procurei simplificar, tanto quanto
possível, os dados técnicos e a terminologia, fugi ao intelectualismo precioso para concentrar-
me, pura e simplesmente no intelecto puro, que, julgo, não se separa do espírito.À prática de
conhecimento e datação, tão importantes, acrescentei a filosofia inerente à arte da cerâmica e
da porcelana da China: o segredo, talvez, da atração que exercem sobre os sensíveis estes
objetos tão frágeis e que, no entanto, se forem bem preservados, têm uma juventude imortal
diante de si. Pois a porcelana não envelhece; não morre, a não ser que a matemos. Objetos de
mil anos têm a aparência de terem sido feitos ontem... daí a dificuldade em datar: na porcelana
o tempo deixa poucas marcas e, se as deixa, é que o homem não soube conservá-la. Arte
humana, profundamente humana, modelada e criada em argila submissa (Yin) à ação do
homem (Yang) a porcelana só morre por acaso ...Grandes espíritos ocidentais, como Sir Harry
Garner, Sir Percival David, Michel Calmann e outros, foram responsáveis, no Ocidente, pela
difusão dessa Arte. Sentiram-na, vivenciaram-na e sobre ela escreveram, mas não
combinaram, em suas obras, conhecimento técnico com a filosofia atrás da técnica. Parecia-
lhes, em sua época, creio, que o Ocidente queria ciência exata, mas não a Essência espiritual
da arte da porcelana. Que eles a absorveram, a essa Essência, nenhuma dúvida. Mas não na
transmitiram, talvez por julgarem que o Ocidente dela então não necessitasse. Necessita
certamente agora.A Essência do Espírito da China interpretado em termos ocidentais só foi, na
verdade, publicamente revelado em 1963, com a publicação de Art et Sagesse en Chine: Mi
Fau (1051-1107), por Nicole Vandier-Nicolas, em Paris (Presses Universitaires de France). Essa



obra é a responsável por uma nova tomada de posição do intelectual do Ocidente em relação à
China. Sem ela, a Sinologia moderna não poderia existir. Mme. Nicolas interpretou, em termos
de compreensão ocidental, a Estética chinesa, unindo à prática das técnicas o espírito chinês,
que delas faz instrumento do Espírito. Teoria e prática são, na China, indissociáveis. No campo
da porcelana, por exemplo, se se usa uma argila de determinada cor, ou uma decoração
particular, é porque tudo se insere no contexto amplo do pensamento.Dentro dessa linha
filosófica, concebi a arte da cerâmica e da porcelana chinesas como um mundo de círculo
fechado: a depuração do grés recoberto de verniz verde-azul dos Céladons da clinastia Song
completa-se pela decoração exuberante e policrômica aplicada sobre a porcelana branca dos
Ming e da Companhia das Índias. Opostos complementares que se completam, eis a síntese do
universo em circuito fechado da porcelana chinesa. Chinoiserie não existe: tudo enquadra-se,
tem seu lugar certo, nesse mundo organicamente perfeito, encerrado em si mesmo, e cuja
fronteira é o Absoluto (Dao).Este trabalho é primordialmente a obra de um colecionador. De
alguém que vivencia o que tem em casa. Mas que pretende poder transmitir seus
conhecimentos aos que tiverem outras áreas de interesse. No texto que se segue condensei
cerca de setenta séculos da arte da cerâmica e da porcelana dos chineses: arte que nasce de
um torrão de argila amorfa para recriar a Natureza, suas Essências e suas leis. Através do oleiro
anônimo chinês, representante fiel das massas, é a grandeza do próprio Homem Criador por
excelência -que se afirma .. Sua infinita inspiração traduz, em última análise, a Unidade na
multiplicidade; as Forças (Ling) pelas quais opera o Princípio Permanente da Vida
(Shen).Ricardo Joppert CERÂMICA E PORCELANAConceitos no Ocidente e na ChinaNo
Ocidente, a palavra cerâmlca tem suas raízes no grego kéramos (vaso de barro cozido, usado à
mesa). Em português, define artefatos de argila cozida¹, que podem ser porosos e não-
vitrificados (inglês: earthenware; português: terra-cota) ou esmaltados e vidrados (português:
faiança, do francês faïence). A argila própria para a fabricação da cerâmica deve ser plástica. A
essa argila acrescentam-se sílica ou alumínio (sob a forma de areia, quartzo pulverizado ou
sílex calcinado) para formar o que se chama de têmpera, que melhora a plasticidade da argila e
reduz a contração excessiva. Fica, assim, relativamente "refratária" (resistente ao fogo) e, por
sua vez, novos elementos são necessários para que se torne fundível: estes últimos podem ser
alcalinos (sob a forma de potássio) ou metálicos (óxidos). O equilíbrio entre os elementos
refratários e os fundíveis é a chave para o sucesso da cerâmica: a harmonia de opostos que se
complementam para completar-se é 'uma das constantes do pensamento chinês (Yin-Yang).Em
inglês, ceramics ou Keramics é um termo geral para designar a arte da cerâmica (pottery; em
francês: poterie) mas, dentro do conceito de ceramics, os ingleses e franceses (céramique)
colocam, como sub-tipo, a porcelana (porcelain, porcelaine) , que seria, para eles, uma espécie
(particular) de que a cerâmica é o gênero. Para nós, em língua portuguesa, não há termo geral
satisfatório correspondente a ceramics (a palavra "louça" parece-nos ambígua). Quando o grau
de cozimento é elevado (1.200 a 1.280 graus centígrados) a sílica e os elementos fundíveis
entram em estado de amálgama: o corpo dos objetos vitrifica-se integralmente, tornando-se



impermeável e de aspecto brilhoso - tem-se então a cerâmica dura (francês: grés; inglês:
stonewar), para a qual não há denominação específica satisfatória em português.Quanto à
palavra "porcelana", ela passou a ser habitualmente usada pelos ocidentais no século XV, para
descrever peças de porcelana chinesa que chegavam à Europa como novidade e, portanto,
ainda sem denominação própria em línguas européias. Assim foi que, em 1487, um sultão do
Egito enviou a Lourenço de Médicis alguns vasos em porcelana branca pintada de azul-cobalto
sob vitrificação. Por outro lado, segundo Gaspar Correia (Lendas da India, I) as primeiras
porcelanas levadas diretamente à Europa foram transportadas pelas naus de Vasco da Gama
que, em Calicut (India) teria comprado um grande lote. Vasco da Gama teria mesmo obtido
permissão do soberano da região para estabelecer uma fábrica de porcelana num local, na
área de Calicut, anteriormente ocupado por chineses, chamado "Chinacota". O interesse pela
porcelana em Lisboa foi enorme e a armada de Pedro Alvares Cabral levou o segundo grande
carregamento. As maiores jarras de porcelana transportaram então almíscar.Para dar um nome
a esse produto, antes desconhecido para eles, os europeus recorreram à analogia. Era
conhecido na Europa um gênero de concha, de que já falava Marco Polo no século XIII, usado
como moeda em Bengala, na índia: o cowrie (do urdu kari; em latim: cipraea maneta) - são os
nossos búzios. Essa concha, vulgarmente conhecída como porcellana (de porcelus, diminutivo
de "porco", nome sugerido pela forma abaulada da superfície) tem consistência semelhante à
da matéria branca, ligeiramente translúcida, da porcelana chinesa. Usava-se na Europa para
revestir as bordas de cálices ou taças. Marco Polo mencionou "taças, tigelas, pratos e artefatos
de porcelana" (por analogia às conchas) manufaturados na região de Zai-tun (hoje Quanzhou,
perto do porto de Amoy (Xiamen).O conceito ocidental de porcelana pressupõe assim as
características de brancura e translucidez que lembram o molusco asiático. Trata-se de uma
definição limitada, em comparação com o conceito chinês, e decorreu do conhecimento, na
Europa daquela época, apenas da porcelana azul-e-branca da dinastia mongol dos Yuan
(1280-1368) e da dinastia Ming (1368-1644). Hoje sabemos que o tipo "azul-e-branco"
representa apenas uma parte da porcelana chinesa, mas, durante a Pax Mongolica, quando
quase toda a Asia e parte da Europa permaneciam sob o domínio dos descendentes de
Genghis-Khan, e durante a dinastia Ming, quando os chineses empreenderam longas viagens
de navegação, o azul-e-branco estava em voga. Por sua exportação explica-se o renome, no
Ocidente, que dura até hoje.A China, entretanto, vê a cerâmica e a porcelana sob outra ótica,
muito mais abrangente que a das noções ocidentais: em chinês, a palavra TAO designa
especificamente objetos de argila cozida a baixa temperatura, porosos, que se enquadram, de
modo perfeito em nossa definição de "terracota", mas que também podem ser recobertos de
uma vitrificação (ou verniz: formação de material vítreo que recobre o corpo de uma peça) à
base de óxido de chumbo. O cozimento vai de 600 a 800 graus centígrados para os objetos não
vitrificados e até 1.150 graus para os recobertos de verniz. Este último impermeabiliza assim o
barro poroso. O Tao não é jamais ressonante e na ressonância está realmente a fronteira que
separa cerâmica de porcelana, na China. Para nós, porcelana, em virtude mesmo das origens



da denominação, é sempre branca e translúcida; para os chineses, brancura e translucidez não
importam: o que conta é que o objeto emita som.Para denominar os objetos ressonantes, feitos
de cerâmica dura, impermeável e vitrificada, mas que pode ser opaca e de pasta escura, os
chineses utilizam o termo CI.O Ci tem sempre um cozimento a alta temperatura (acima de
1.200 graus centígrados), mas, como brancura e translucidez não o caracterizam, o grés
(stoneware), que, para nós, é cerâmica (dura), para os chineses já é "porcelana" (Ci). Dentro do
gênero Ci há uma espécie particular, um sub-tipo, se preferirmos, composto de dois
ingredientes que o tornam branco e translúcido (quando as paredes do objeto forem finas
bastante em para tal): é o caulim, ou seja, o GAOLING (grafia antiga: kaolin, em
portuguêscaulim), argila branca refrátária, não-fundível, livre de impurezas férreas e que,
portanto, permanece branca após o cozimento; e o petuncê ou seja, o PETUNTSE (chinês:
Baidunzi) material feldspático oriundo do granito decomposto. Esse material feldspático é, pois,
derivado de rochas ígneas. O petuntse é uma pedra branca fundível e que, portanto, se
dissolve, circundando as partículas refratárias do gaoling, possibilitando a manufatura dos
objetos. É a argamassa da estrutura da porcelana. A utilização apenas do gaoling é uma virtual
impossibilidade, pois é refratário; por isso dizem os chineses que o gaoling e o petuntse são "os
ossos e a carne" da porcelana. Outra vez voltamos ao princípio, caro aos chineses, de que o
dinamismo da vida se cria por interrelação de opostos complementares (Yin-Yang). A arte, na
China, é irradiação prismática da filosofia de base: uma análise puramente técnica da
porcelana chinesa seria uma aberração. Por falta de compreensão da filosofia da China,
tentaram os ocidentais, durante muito tempo, fabricar porcelana apenas com gaoling, o que só
os levou a fracassos, até que Boettger, apenas tardiamente, em 1709, compreendesse o
segredo da interrelação de elementos, conseguindo só então, pela primeira vez, descobrir o
segredo da porcelana na Europa.Gaoling quer dizer "Alta Colina", nome de uma elevação de
terreno perto de ]ingdezhen, de onde se extraía a argila branca e se fabricava o tipo "azul-e-
branco". Petuntse (petuncê) é uma forma ocidentalizada da expressão chinesa Bai-dun-zi
(tijolinhos brancos), pois a pedra pulverizada se utilizava nessa forma.É justamente esse sub-
tipo do gênero Ci que caracteriza a porcelana no sentido ocidental da palavra. Na China,
entretanto, trata-se de uma particularidade dentro de um gênero, e não de um gênero por si
mesmo.PORCELANA BRANCA. CERÂMICA DURA (GRÉS) DE VERNIZ VERDE-AZULDesde
muito cedo (há cerca de 3.600 anos atrás) podemos constatar, na arte da cerâmica e da
porcelana da China, uma oposição fundamental no que diz respeito aos propósitos filosóficos
da manufatura dos objetos. Mas, outra vez, essa oposição não é dialética (de destruição de
contrários), mas de complementação, de harmonia das partes dentro do todo. De um lado
coloca-se a feitura de objetos de pasta (o corpo do objeto, sobre o qual se aplica o verniz)
branca, que se desenvolveu no sentido de atingir, com o gaoling e o petuntse, o seu apogeu.
Sobre esse corpo branco (e às vezes, translúcido) os chineses desenvolveram toda uma
gramática decorativa pintada policrômicamente. De outro lado, temos a manufatura de uma
cerâmica dura (grés), de pasta escura, cujo objetivo filosófico primordial era servir de base a



um verniz (glaze, em inglês) de cor verde-azul que aspirava a imitar o jade. O apogeu desse tipo
(de corpo de cerâmica escura) foram os chamados céladons do contexto cultural Song (século
X em diante).No primeiro tipo, de corpo de porcelana branca, o cume da perfeição foi atingido
com os gêneros: azul-e-branco (a partir da dinastia Yuan-século XIII); policromados das
dinastias Tang (618-906), Ming (1368-1644) e Qing (1644-1912). Por exemplo, os grupos das
"Três Cores" (San Cai), das "Cinco Cores" (Wu Cai), da Famille Rose, da Famille Verte, da
Famille Noire e da chamada Companhia das índias. A porcelana branca teve como destino
associar-se à arte da pintura e seu processo evolutivo a tornou uma arte decorativa ligada às
múltiplas manifestações do mundo do Ser (You): personagens, flores, plantas, animais,
símbolos da vida social humana, como os brasões da Companhia das índias... A cerâmica dura
(grés) recoberta de verniz verde-azul à base de óxido de ferro, tornou-se uma arte de sutilezas
tonais monocrômicas associadas às essências (Wu) que dão origem ao mundo do Ser
manifesto. O jade, para os chineses, por suas tonalidades, representa uma cristalização das
substâncias sutis presentes no Universo: o azul do éter celeste e os vários tons de verde-azul
dos mares e dos lagos, voláteis elementos que não pertencem à matéria sólida, mas que teriam
no jade, de alguma forma, uma contrapartida, uma imagem concretizada. Os veios no jade,
como as linhas do "craquelé" (pequenas fissuras) no verniz dos céladons, que os imitam, são,
para os chineses, fios condutores da trama e urdidura do tecido da vida, levam à Razão
Intrínseca (Li) das coisas. OS PRIMEIROS TEMPOS: CERÂMICA DO NEOLÍTICO A Arte, na
China, teve origem no neolítico, e foi datada, pelo método do "carbono 14", de
aproximadamente 7.050 anos atrás. Ela apareceu justamente sob a forma da cerâmica,
associada à arte da pintura. A cerâmica chinesa mais antiga mostra-nos objetos (tigelas, jarras
globulares, trípodes) de corpo avermelhado com decoração estilizada, geométrica, pintada de
negro (resultante do manganês) nas fases mais antigas (na vila de Banpo, perto de Xi'an) e de
vermelho (da hematita), de branco, de marron e violeta nas fases mais recentes (cerca de 4.000
anos atrás, na província do Gansu). Essa cerâmica avermelhada e pintada - cerâmica dita de
Yangshao -era feita à mão e levada a cozer a uma temperatura de 1.000 graus centígrados em
fornos simples, construídos em encostas de montanha.A cultura de Yangshao foi sucedida pela
cultura de Longshan (cerca de 4.500 anos atrás), caracterizada por uma cerâmica de cor negra,
de peças feitas ao torno, de textura fina, bem cozidas, lustrosas e sem qualquer pintura. O que
se impunha, em Longshan, não era a decoração, mas a elegância das formas, o lustre e, muitas
vezes, as delgadas paredes do corpo dos objetos, que prenunciavam, já nessa época tão
distante, a famosa porcelana "pele-de-ovo" de séculos posteriores.As peças mais elaboradas
do neolítico destinavam-se a ritos e funerais. Coexistindo com essas, havia, tanto na cultura de
Yangshao, quanto na de Longshan, uma cerâmica grosseira, arenosa, utilitária, de cor cinzenta.
Essas culturas originaram-se e sucederam-se no Vale do Rio Amarelo, berço e lar ancestral da
Civilização Chinesa, espraiando-se em várias direções. Combinadas, chegaram mesmo à
região do rio Yang-tse (Changjiang) e à ilha de Taiwan (Formosa). DA DINASTIA SHANG
(-1557 a -1050) A DINASTIA TANG (618-906)Dinastia ShangApós o interlúdio da dinastia Xia



(que vai do século XX antes de nossa era até -1557) com sua cerâmica de coloração cinzenta,
grosseira, utilitária, mas tipologicamente bem caracterizada, instalou-se na China a dinasia
Shang-Yin ² (-1557 a -1050) que marcou a Idade do Bronze no país.A última fase da dinastia
Shang chamou-se Yin, após -1384, quando a capital dos Shang se transferiu para Anyang, NE
da província de Henan.Obcecados pelos ritos elaboradíssimos com que cultuavam os
ancestrais e os deuses do solo, os Shang consideravam o bronze como o melhor veículo de
expressão do sentimento religioso. Nem por isso deixaram a cerâmica e a porcelana de ter
imensa importância na Idade do Bronze na China. Durante a dinastia Shang estiveram bem
representados os dois tipos cerâmicos acima referidos, o de corpo branco decorado e o de
verniz tendente ao verde-azul, à base de óxido de ferro, sobre pasta escura.Cerâmica
branca No século XIII antes de nossa era fabricava-se em Anyang, a capital dos Shang, uma
cerâmica dura, de argila tão branca, por ser livre de impurezas, que se acredita já ter sido
composta de gaoling (com forte proporção de alumínio), que ia a cozimento entre 1.050 e 1.150
graus centígrados. Os objetos eram trabalhados à mão e terminados ao torno, apresentando
uma decoração incisa e modelada, inteiramente subsidiária (assim como o eram as formas) da
arte sua contemporânea do bronze. Tais formas serviam à religião dos Shang: eram recipientes
para cozinhar ou servir alimentos ou vinhos, considerando-se que os ancestrais e os deuses do
solo consumiriam as suas essências. Os mais comuns, em cerâmica branca, são: o dou
(espécie de taça sôbre longo pedestal); o zhi (vaso para vinho, com tampa); o lei (grande jarro
de vinho, de bojuda forma central e estreito nas extremidades) ; o hu (nome genêrico de todo
jarro de corpo largo e bocal mais estreito, com duas alças laterais).  
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