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As Canecas do Brasil – Carta-convite 
  
Ceramista do Brasil, 
  
A dedicação de fazer algo como se fosse a primeira e a última vez, como 
se esse algo fosse único, é chamada, no Japão, de ichigo ichie. É parte 
da filosofia diária dos fazeres e saberes, que os japoneses passam para 
as gerações seguintes.  
  
Hoje, constato que nós, ceramistas de todas as partes do mundo, mesmo 
que inconscientemente, praticamos o ichigo ichie em cada pedacinho de 
argila que moldamos. Fazemos cada peça, uma de cada vez, no seu 
tempo.  
  
Com este sentimento, convido você a participar do projeto As Canecas 
do Brasil, uma ação beneficente que idealizamos para ajudar três 
instituições de assistência social. Para esta ação, pedimos a doação de 
três ou mais canecas de sua autoria, para serem colocadas à venda em 
uma plataforma on-line. Toda a renda obtida será destinada a essas 
entidades.  
  
Com As Canecas do Brasil, esperamos ter a contribuição de ceramistas 
profissionais ou iniciantes de todas as partes deste enorme 
país. Canecas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do 
Sul. Canecas para acolher café, chá, leite, chocolate, capuccino, caldo, 
sopa, cerveja, vinho, água. Canecas paulistas, gaúchas, mineiras, 
pantaneiras, marajoaras, amazonenses, indígenas ... enfim, são as 
canecas do Brasil. Tenho certeza de que cada peça virá impregnada de 
ichigo ichie. 
 
 
Uma ação solidária se faz a muitas mãos e, para esta, contamos com a 
parceria fundamental do CCBRas -Cerâmica Contemporânea 
Brasileira. 
 
As três instituições que apoiaremos acolhem crianças, jovens, adultos e 
idosos com necessidades especiais: 
 
Associação Travessia – Filosofia Waldorf  
Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono 
Sociedade Beneficente Casa da Esperança Kibô-no-Iê 
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Devido à pandemia da Covid-19, essas 
entidades precisam, mais do que nunca, de 
nosso apoio para seguir com seu trabalho fundamental com aqueles que 
precisam de assistência e carinho. 
 
Você encontrará as informações e instruções para participar do projeto 
As Canecas do Brasil no site: www.ccbras.com.br 
 
Desde já, agradecemos a sua participação!   
 
Abraços, 
  
Hideko Honma 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 


