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Resumo A porcelana chinesa, trazida para a Europa pelos 
portugueses, foi o produto que mais promoveu um 
estreito relacionamento entre as culturas europeias e a 
cultura chinesa, do século XVI ao século XVIII. Esse 
intercâmbio cultural realizou-se em momentos diferentes: 
compra direta, encomenda, pintura ao gosto europeu, 
imitação da pintura chinesa e difusão. De facto, a 
porcelana chinesa promove a comunicação entre a 
civilização chinesa e a europeia, tornando-se um dos 
principais produtos da globalização da Época Moderna. A 
porcelana chinesa teve um grande impacto na vida e 
cultura europeias, tornando-se uma moda em Portugal e 
em todos os países da Europa, onde os seus grupos 
sociais dirigentes buscavam luxo e requinte. Mas essa 
influência não se confinou ao nível dos consumos. O 
comércio de porcelana promoveu o desenvolvimento da 
porcelana europeia, a partir do século XVIII, tanto nos usos 
e nas formas, como nos temas do desenho. Através da 
observação e análise das porcelanas de encomenda, este 
estudo mostra como a cultura chinesa foi decisiva para o 
início do diálogo entre o Ocidente e o Oriente. 



keywords Porcelain, Portugal, porcelain to order, trade, exchange 

abstract Chinese porcelain, brought to Europe by the Portuguese, 
was the product that most promoted a close relationship 
between European cultures and Chinese culture, from the 
16th to the 18th century. This cultural exchange took place 
at different times: direct purchase, ordering, imitation 
European-style painting, imitation of Chinese-style and 
diffusion. In fact, Chinese porcelain promotes 
communication between Chinese and European 
civilization, becoming one of the main products of modern 
age globalization. Chinese porcelain had a major impact 
on European life and culture, becoming a fashion in 
Portugal and in all European countries, where its leading 
social groups sought luxury and refinement. But this 
influence was not confined to the level of consumption. 
The porcelain trade promoted the development of 
European porcelain, from the 18th century, both in the 
uses and shapes, and in the themes of drawing. Through 
observation and analysis of custom porcelains, this study 
shows how Chinese culture was decisive for the beginning 
of the West-East dialogue. 
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Introdução 

Como toda a gente sabe, a China é um país com cultura rica e possui uma 

história longa. A porcelana chinesa descende do fogo e da terra, enchendo a 

sabedoria e a diligência dos artesãos chineses. Obviamente, a porcelana é uma 

boa representação da excelente cultura chinesa. Nas relações do Ocidente com 

a China, a porcelana chinesa desempenhou um importante papel.  

Graças aos corajosos aventureiros e marinheiros portugueses, a porcelana 

chinesa chegou a Portugal há mais de cinco séculos. A porcelana chinesa, 

transportada por via marítima, foi uma das primeiras mercadorias da “primeira 

globalização”. Foi considerada símbolo de riqueza, requinte e elevado estatuto 

social, estimulando o entusiasmo de aventura marítima dos europeus. Portugal 

foi o pioneiro da expansão europeia nas relações do Ocidente com Oriente, 

como mostraram diversos historiadores. Os portugueses foram os primeiros 

europeus a estabelecer relações comerciais e culturais com os chineses (Ramos, 

1990; Yin & Zhang, 2009). A partir do princípio do século XVI, os portugueses 

construíram uma relação comercial direta e constante com os chineses.  Desde 

então, abriu-se um novo capítulo da história mundial e a porcelana chinesa 

pisou o palco do comércio ultramarino logo a seguir. Desde século XVI até ao 

século XVIII, mais ou menos de 100 milhões de peças de porcelana chinesa 

chegaram à Europa (Guo, 2015). 

Eu sou uma aluna chinesa. Nasci na província de Zhejiang, no sul da China. 

Na região onde tenho vivido, há um centro industrial de porcelana. Como 

chinesa, sei bem a importância da porcelana na cultura e na economia chinesas. 

Eu aprendi muito cedo que a porcelana chinesa foi muito importante nas 

relações históricas entre a China e Portugal. Há três anos que vivo em Portugal. 

Durante estes três anos, viajei por algumas cidades portuguesas para conhecer 

melhor este país, e estudei a cultura portuguesa. Foi durante este tempo que 
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nasceu o desejo de estudar a história da porcelana chinesa como elemento 

fundamental nas relações entre a China e Portugal. 

Uma breve consulta dos títulos das dissertações existentes no Repositório 

Institucional da Universidade de Aveiro permite-me dizer que é grande o 

interesse dos Portugueses pela China, nas mais variadas disciplinas. Contudo, é 

muito escasso o número de estudos históricos sobre as relações entre a China e 

Portugal. Menor, ainda, o número de estudos sobre a porcelana.  

A pesquisa sobre “porcelana chinesa em Portugal”, no motor de busca 

avançado da Google, permite perceber como é, hoje, muito grande o interesse 

e o conhecimento das relações entre a China e Portugal em diversas 

instituições. Nas Universidades portuguesas existem disciplinas dedicadas ao 

estudo das relações históricas entre os dois países. Na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, existe uma disciplina denominada “Portugal e a Ásia: 

relações interculturais”. O programa dessa disciplina realça questões várias 

sobre relações interculturais, dando destaque à seda e à porcelana chinesas.  

E na China, existem muitos livros e materiais sobre a porcelana chinesa 

exportada para a Europa. Aliás, na área da relação da porcelana entre a China e 

Portugal está quase branca. Continuam a faltar estudos sobre os caminhos da 

porcelana chinesa em Portugal. 

Para conhecer e compreender melhor a relação entre China e Portugal, do 

século XVI até ao século XVIII, é necessário estudar estes assuntos. Esta 

dissertação é o resultado do estudo sobre a história e a influência da porcelana 

chinesa como um elemento fundamental na relação entre a China e Portugal. 

Visa focar principalmente os caminhos da porcelana chinesa em Portugal no 

período histórico referido. 

Esta dissertação divide-se em três capítulos. No primeiro – “Descoberta e 

gosto” –, mostro como os portugueses descobriram a porcelana e como a 

porcelana foi aceite e apreciada pelos europeus. No capítulo II – “Comércio 
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entre China e Portugal” –, explico o processo do comércio da porcelana e o 

contexto histórico dessas trocas. No capítulo III – “Encomendas da porcelana” –, 

analiso precisamente as peças de encomenda e apresento os temas dos 

desenhos da porcelana de encomenda. 

�4



I. Descoberta e fascínio pela porcelana chinesa 

Do final do século XV ao século XVI, foram grandes as mudanças que 

ocorreram na sociedade europeia e no mundo. A sociedade feudal europeia 

desintegrou-se gradualmente, especialmente a partir da grande catástrofe que 

foi a epidemia conhecida no Ocidente como Peste Negra ou Black Death 

(Benedictow, 2005). Pressionada pela carência de bens essenciais e bens de 

luxo, a Europa Ocidental iniciou um processo de expansão económica e cultural 

decisivo, antes de mais para os países europeus envolvidos – Portugal foi o 

pioneiro – e para o mundo. A Expansão europeia constitui um período de 

crescimento económico. Esse crescimento desencadeou o nascimento de um 

regime político e económico novo: o capitalismo comercial, que lançou as 

bases de uma nova etapa da história da humanidade. O Oriente tornou-se um 

destino ideal para a Europa. 

1. O caminho marítimo para o Oriente 

A maior parte dos historiadores entende que, por volta do século XV, 

acontece um importante “salto” na história da Humanidade. A partir desse 

momento, a história humana pode ser considerada como a verdadeira história 

mundial (Xueli, 2008, pp. 72-75). Antes, os povos viviam de algum modo 

separados, em terras isoladas umas das outras. E ninguém podia saber, 

exatamente, se a Terra era mesmo redonda. No entanto, era comum o 

sentimento a cada um dos povos, que cada um deles estaria a viver no centro 

do mundo. 

Por volta de 1500 CE, na China reinava a Dinastia Ming. A frota de Zheng 

He (ᮧ), famoso explorador chinês, chegou a efectuar sete expedições no 

Oceano Índico, entre 1402 e 1435, tendo chegado a Cabo Verde, segundo 

Gavin Menzies (2003). Não com o intuito de desenvolver o comércio chinês, 
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mas sim de apregoar ao mundo o poder e a riqueza do imperador. Depois de 

Zheng He falecer, os chineses não voltaram aos mares.   

Há milhares de anos que os europeus tinham conhecimento da China. A 

“rota da seda”, constituída durante a dinastia Han (202 BCE-220 CE), foi a maior 

rede comercial do Mundo Antigo, entre 130 BCE e 1453 CE (Mark, 2018). Além 

da porcelana e de louça diversa (pratos, tigelas, copos, vasos, etc.), da seda, do 

chá, do papel, da pólvora e da bússola, da China chegavam ao Ocidente o 

arroz, corantes, especiarias (canela e gengibre), o marfim, diversos objetos de 

bronze e ouro, pedras preciosas, perfumes, medicamentos, etc. Em troca, além 

dos rápidos cavalos árabes, o Ocidente vendia à China armas e armaduras, cães 

e outros animais exóticos e domésticos, camelos, cobertores de lã, tapetes, 

copos, escravos, frutas, ouro e prata, peles, têxteis (como cortinas), videiras 

(Mark, 2018). Mas já antes, segundo Joshua J. Mark (2018), haviam existido 

outras ligações, nomeadamente o caminho que ligava a China ao Império 

Aqueménida, 500-330 BCE. Este historiador cita Heródoto (VIII, 98) que 

testemunhou esse comércio entre persas e chineses. Os gregos e os romanos 

antigos para dizerem China, diziam Seres, “a terra da seda” (Mark, 2018).  

Mais tarde, no séc. XV, dando continuidade a essas relações comerciais tão 

antigas, os comerciantes árabes e indianos mantinham as suas trocas comerciais 

entre a Europa, a África e a Ásia, os únicos continentes então conhecidos. Mas 

com as ligações ultramarinas tudo mudou. Por volta de 1600 CE, nas 

representações cartográficas europeias, os continentes, ainda que 

apresentando dimensões maiores que as reais, eram tal como embriões 

evoluindo, gradualmente, para uma aparência clara e reconhecível, com a forma 

que hoje nos é tão familiar. Foi a partir desse momento que os mundos 

divididos, até então, se começaram a conectar. E a competição entre os vários 

reinos europeus, desencadeada pelas viagens marítimas dos portugueses, 
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ampliou a cortina da história em que civilizações se inter-relacionaram, se 

olharam e ao mesmo tempo, se confrontaram e se enfrentaram.  

Poderá surpreender não ter sido o centro económico e cultural da Europa 

a dar esse grande passo, mas, sim, os dois países do canto sudoeste do 

continente europeu – Portugal e Castela. De facto, foram eles os pioneiros da 

expansão marítima. No decorrer do séc. XV, ambos os reinos se tornaram as 

principais potências mundiais, dividindo o mundo entre si, sendo notória a sua 

influência espalhada por toda a Europa, Ásia, África e as Américas. 

Durante mais de dois mil anos, desde o século XI BCE, ao século XI CE, os 

povos da Ibéria não pararam de lutar contra muitos e variados invasores, vindo 

a ser influenciados pelas culturas desses povos. A Península Ibérica foi 

sucessivamente colonizada ou conquistada por fenícios, gregos, cartagineses, e, 

de forma mais duradoura e marcante, pelos romanos, germânicos e 

muçulmanos (designação religiosa atribuída a vários povos: árabes, berberes, 

sírios, etc.). Entre 1139 e 1143, Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal deu 

os primeiros passos para a formação do Reino. O reconhecimento Afonso 

Henriques como rei e da terra Portucalense como reino independente foi obtida 

em 1143, pelo Tratado de Zamora. Em 1179, quase quatro décadas depois, o 

Papa reconheceu finalmente Afonso Henriques como rei e Portugal como reino 

independente. Mas a afirmação de Portugal como reino independente só 

aconteceu mais tarde. Primeiro, após a revolução de 1383-1385, depois, com a 

expansão ultramarina, entre a passagem do Cabo Bojador, em 1434, e a 

chegada da armada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, sem esquecer o 

importante Tratado de Tordesilhas, em 1494, pelo qual Portugal e Castela 

dividem o mundo entre si. A expansão ultramarina foi fundamental. Mas a 

consolidação da independência só chegaria mais tarde, depois de 28 anos de 

guerra pela independência de Portugal, de 1640 a 1668, que se seguiu a 60 

anos de dominação castelhana, entre 1580 e 1640 (Birmingham, 2007, p. 17).  
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Mas por que razão os portugueses e os europeus em geral decidiram 

chegar ao Oriente por mar? A posição geográfica de Portugal e os 

conhecimentos marítimos adquiridos ao longo de séculos favoreceram esse 

empreendimento. No século XIV, especialmente a partir da Peste Negra, a 

Europa começava a sair da Idade Média. O Renascimento, em Itália, estava a 

influenciar toda a Europa, e os pensamentos da ciência e da humanidade, 

gradualmente, iluminaram o céu europeu. Em 1406, a publicação de um livro 

desencadeou uma revolução nos conhecimentos geográficos: Geografia, do 

astrónomo grego Cláudio Ptolomeu (aproximadamente 100-170). Nesse ano, o 

italiano Jacopo d’Angelo traduziu o original para o latim. Segundo um texto da 

Biblioteca Digital Mundial (2018), “a primeira edição impressa surgiu em Roma 

em 1477”, a que se seguiu, no ano seguinte uma edição com “algumas das 

primeiras e mais finas gravações em cobre impressas”. Ainda segundo a mesma 

fonte, as gravuras começaram em Roma com o alemão Konrad Sweynheym, 

que, com seu parceiro Arnold Pannartz, fundou a primeira imprensa italiana em 

Subiaco em1465. Sweynheym faleceu em 1477, e as gravuras e a publicação 

foram concluídas por Arnold Buckinck”. Essa obra, que contém 27 mapas, cada 

um impresso em duas folhas separadas lado a lado, foi fundamental no final da 

Idade Média. Apesar de, hoje em dia se reconhecer que, o mapa do mundo de 

Ptolomeu estava cheio de erros, para a época e em comparação com os mitos e 

as notas de viagem que sobreviveram até aos nossos dias, ainda assim fornecia 

muitas informações geográficas confiáveis. A verdade é que por volta de 1520, 

o mapa do mundo tinha uma configuração próxima da realidade, como 

podemos ver no mapa de Benedetto Bordone (1528) ou no de Joachim 

Vanadianus (1535). Poucos anos depois, em 1544, o mapa de Sebastien Münster 

(1544) já nos é mais familiar (Cf. https://www.raremaps.com/category/Maps/

World/World), mas o primeiro mapa moderno é o de Abraham Orthelius, de 

1572. Teve 31 edições em sete idiomas: Latim, holandês (1571), alemão (1572), 
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francês (1572), castelhano (1588), inglês (1606) e italiano (1608). É espantoso 

como em tão pouco tempo se conseguiu fazer um mapa do globo. A partir 

desses anos, outros mapas, como o extraordinário hemisfério de Rulmold 

Mercator – Orbis Terrae Compendiosa Descriptio Quam ex Magna Universali 

Mercatoris, 1587 – mostram como o mundo foi sendo cada vez mais conhecido.  

Ao mesmo tempo, um bem precioso na Europa daquele tempo, empurrou 

Portugal para o palco da história. As protagonistas que influenciaram a história 

foram as especiarias. Sendo à data uma das principais formas de conservação 

dos alimentos, bem como produto indispensável à produção de alguns 

remédios e meio de tempero e refinamento do gosto, as especiarias tinham 

grande procura, e o seu preço no mercado europeu atingiu um nível sem 

precedentes. 

No início, o lucro no comércio de especiarias foi monopolizado pelos 

comerciantes árabes, até a sua rota comercial ser interrompida pelo Império 

Otomano. A Europa ansiava sair dessa situação. Tanto os reis quanto os 

comerciantes esperavam encontrar as medidas certas para reverter essa 

situação. Depois do fracasso da força militar em terra, os europeus começaram 

a procurar a solução aventurando-se no mar.  

Em 1434, sob o comando do Infante D. Henrique, os navegadores 

portugueses partiram do Cabo de Roca e atravessaram o Cabo Bojador, na 

costa da África Ocidental, onde se acreditava, à época, ser o fim do mundo. O 

Príncipe Henrique e os seus navegadores lutaram durante 21 anos por esse dia. 

Se compararmos as 3 caravelas portuguesas que dobraram o Cabo Bojador 

pela primeira vez com a frota chinesa de Zheng He, a discrepância entre as duas 

frotas é avassaladora . No entanto, o espírito prático, o desejo de riqueza, o 

espírito de cruzada e a curiosidade levaram, finalmente, os portugueses a 

quebrar os limites, físicos e psicológicos, da navegação na Idade Média. À 

medida que os portugueses viajaram para sul, ao longo da costa oeste da 
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África, ouro, marfim, escravos e pimentas africanas afluíram a Lisboa, enchendo 

os cofres portugueses. No ano de 1460, no ano em que morreu o Infante D. 

Henrique, o comprimento da costa oeste da África descoberta pelos 

portugueses atingia já 4000 km. 

Embora D. Henrique nunca tenha navegado para lá de Ceuta, tornou-se 

digno do título de O Navegador, pois todas as grandes descobertas na história 

da navegação europeia, se basearam no plano náutico que ele organizou e 

implementou através de seus inúmeros esforços ao longo da vida. Os avanços 

tecnológicos e científicos alcançados na sua era permitiram melhorar a bússola 

chinesa (Albuquerque, 1972, p. 216). Através da exploração de teorias e 

práticas, de mais de duas décadas, o Oceano Atlântico, misterioso e assustador, 

gradualmente abriu-se para “O Navegador”. Finalmente, os navegadores 

portugueses partiram para o sul. Segundo o historiador português, José 

Hermano Saraiva, segundo Tang Jin (2007, p. 4): “Portugal é o primeiro país em 

que as descobertas marítimas são um projeto do estado, um projeto nacional, 

um projeto presidido por um príncipe, filho do rei. E é esse facto que faz com 

que os descobrimentos portugueses não sejam aventuras isoladas de 

mercadores que vão fazer os seus negócios, mas uma tarefa coordenada, 

sistemática e organizada que dura duzentos anos”. Não foi bem assim, pois 

houve períodos e zonas exploradas apenas por particulares. Nesta citação, 

Saraiva faz o elogio do Estado centralizado, coordenador de toda a atividade de 

um país. Mas é verdade que a exploração ultramarina teve o impulso decisivo 

da coroa (a coroa não era o Estado a que Saraiva parece referir-se). A política do 

rei D. João II é um bom testemunho do papel do rei e da nobreza na Expansão 

ultramarina. 

Em julho de 1487, 27 anos após a morte de D. Henrique, o sucessor da 

navegação portuguesa, o rei D. João II, passou o comando de uma expedição 

marítima a um navegador experiente: Bartolomeu Dias. A pequena expedição 
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(duas caravelas e uma naveta auxiliar com mantimentos) partiu de Lisboa em 

direção ao sul, ao longo do Oceano Atlântico. Meio ano depois de navegação, a 

frota defrontou-se com uma violenta tempestade, ficando treze dias à deriva 

sem controlo. Quando o mar acalmou, os barcos navegaram para leste para 

procurar a costa, mas todo esse esforço terá sido em vão. Pensa-se que a 

tripulação terá obrigado o capitão a regressar e só mais tarde este se 

apercebera que passara o ponto extremo, no sul de África. Por causa da 

tempestade, Bartolomeu Dias chamou a esse cabo Cabo das Tormentas. D. João 

II, que encarou o sucedido como uma conquista e uma esperança, ordenou a 

mudança do nome para Cabo da Boa Esperança, nome por que ainda hoje é 

conhecido em várias línguas locais o Cabo da Península na África do Sul: Cape 

of Good Hope (Afrikaans: Kaap die Goeie Hoop; Dutch: Kaap de Goede Hoop). 

Naquele momento, bastaria apenas um pequeno esforço, para os 

portugueses poderem alcançar o tão cobiçado Oriente. A rota comercial estava 

prestes a abrir-se e o comércio de especiaria, que viria a trazer tanta riqueza a 

Portugal, em breve estaria nas mãos dos portugueses. Mas, nessa mesma 

época, Portugal enfrentava um adversário formidável, o país vizinho, a Espanha. 

Cristóvão de Colombo, alcançou o continente americano, em 12 de outubro de 

1492, sob as ordens dos Reis Católicos de Espanha. O mundo, até então 

desconhecido, abre-se através do mar, num frente a frente entre, dois países 

adjacentes, Portugal e Espanha. Naquela época, a teoria vigente era a de que o 

mar pertencia ao seu descobridor. Parece não haver dúvidas de que os 

portugueses o descobriram. Após quase um ano de negociações, em 7 de 

junho de 1494, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas, para 

dividir as terras “descobertas e por descobrir” fora da Europa, por ambas as 

Coroas. A relevância deste tratado para a civilização ocidental reside no 

estabelecimento de um precedente para dividir colónias pelos países 

poderosos. Pode dizer-se que o início da expansão global do mundo ocidental 
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começou com este tratado. As regras do jogo estavam definidas, restava ver 

quem era o explorador mais rápido e poderoso, capaz de assegurar 

militarmente a posse desses territórios.  

Em 1498, Vasco de Gama, navegador e explorador português, chega à 

Índia. Segundo o que consta de um diário de bordo anónimo, atribuído a Álvaro 

Velho, quando perguntaram a Vasco da Gama, o que tinham ido buscar tão 

longe, este respondeu “Viemos buscar cristãos e especiaria”. A crença dos 

portugueses nos “cristãos da Índia”, ainda se manteve algum tempo, mesmo 

depois do regresso a Portugal. Cristãos e especiaria foram, exatamente, o que 

Portugal perseguiu. Depois de quase um século de exploração difícil, o desejo 

do Príncipe Henrique tornou-se finalmente uma realidade. O acumular de 

conhecimentos e a coragem de navegadores europeus começaram a tornar-se 

visível numa riqueza deslumbrante. Depois de vários conflitos e guerras, um por 

um, os portos estratégicos do transporte marítimo foram conquistados por 

Portugal. Portugal foi detentor de mais de 50 portos, desde o Oceano Atlântico 

até ao Oceano Índico, e monopolizou metade das rotas de transporte mercante 

do mundo, tendo sido o detentor de uma das mais importantes rotas mercantis 

de especiarias do mundo e única pelo mar, a Rota do Cabo. Durante os 

primeiros anos do século XVI, o volume de comércio de especiarias de Portugal 

aumentou rapidamente, tornando-se o país mais poderoso no comércio 

marítimo naquela época. 

O mercado mundial tomou forma e o comércio mundial de porcelana 

chinesa também estava a florescer. Graças aos esforços sobre-humanos dos 

portugueses, eles finalmente alcançaram o Oriente. O novo caminho marítimo 

para a Índia, a Rota do Cabo, ligou o Ocidente e o Oriente e abriu uma nova 

rede de comércio, tornando-se também rota para o comércio de porcelana, 

bem como uma importante ponte para a inter-relação de várias civilizações. Era 

mais rápido e mais seguro do que a tradicional Rota da Seda e de todas as rotas 
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que os humanos traçaram ao longo dos séculos. Não só estimulou o comércio 

intercontinental, como também promoveu intercâmbios culturais. Esta “estrada 

marítima da porcelana” levou ao surgimento de excelentes artesãos de 

porcelana chinesa, como também transportou os sonhos de riqueza e status de 

comerciantes de vários países. 

2. A “descoberta” da porcelana 

Portugal foi o primeiro país europeu a estabelecer uma relação comercial 

constante e direta com a China, tornando-se um dos principais clientes de 

porcelana chinesa. Pode-se dizer que, no mercado de consumo de porcelana na 

Europa, durante o século XVI, foram os portugueses os seus maiores 

comerciantes. Do século XVI ao século XVIII, a exportação da porcelana chinesa 

alcançou um pico sem precedentes. Um vasto número de porcelanas chinesas 

espalhou-se pelo Ocidente e passou pelo processo de um produto 

desconhecido a uma mercadoria luxuosa, que apenas reis e o nobres podiam 

possuir. Foram os navegadores portugueses que trouxeram novas 

possibilidades para a porcelana chinesa e abriram uma nova era ao comércio 

de porcelana da China. 

Desde as dinastias Han e Tang, a porcelana chinesa começou a ser vendida 

no exterior, chegando mesmo à Turquia e à África Oriental. No entanto, os 

comerciantes chineses não negociavam diretamente com os consumidores 

europeus. A porcelana chinesa era transportada para a Europa através de 

comerciantes árabes. Como podemos calcular a quantidade de porcelana 

transportada para o ocidente desta forma era muito limitada. Naquela época, 

por não haver meios de transporte que permitissem o comércio direto entre a 

Europa e a China, até finais do século XV, a porcelana chinesa ainda era muito 
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rara na Europa. A porcelana chinesa só se começou a tornar popular nos países 

europeus, depois que Vasco da Gama descobriu uma nova rota marítima. 

Quando em 1498, Vasco da Gama chegou a Calecute, na Índia, as 

condições do comércio entre o Oriente e o Ocidente foram profundamente 

alteradas. A história mundial entrou numa nova era. Pode-se dizer que deu um 

passo muito importante em direção à globalização. A viagem de Vasco da Gama 

ligava dois grandes centros de comércio: o centro de comércio do 

Mediterrâneo e do Oceano Índico. Na Índia, Vasco da Gama encontrou seda, 

especiarias e porcelana chinesa. Segundo o relatado por Gaspar Correia, na 

obra Lendas da Índia, Vasco da Gama recebeu do Sultão, segundo o Padre 

Manuel Teixeira (s. d.), diversos objetos: “cinquenta sacos de almíscar, seis 

bacias de porcelana e outros seis jarros de porcelana”, embora o texto original 

(Gaspar, 1858, p. 100) seja um pouco diferente:  

“E o Vedor da fazenda ao outro dia veo ao Capitão 

mór e lhe trouxe vinte peças de pano branco muito 

fino com chapas d’ouro, a que elles chamauão 

beirames, e outros vinte panos brancos grandes, 

muito finos em estremo, a que chamarão sinabafos, e 

dez panos de seda de cores, e quatro pães de beijoim 

grandes, quanto hum homem podia trazer, e em 

huma panela de porcelana cinquoenta papos 

d’almisquere, e seis bacios de porcelana grandes 

como grandes gamelas, e outras seis porcelanas 

cóuas, que quada huma levaria dez canadas d’agoa: 

dizendo que EIRey lhe mandaua aquellas cousas prea 

elle, que quando se partisse então lhe daria o que 

hauia de leuar pera EIRey”. 
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Em 1499, Vasco da Gama regressou a Portugal e apresentou ao rei os 

presentes que havia recebido em Calecute. Estimulado pelo sucesso da 

indústria marítima e pela tentação de lucros do comércio de especiarias, o rei 

Manuel I de Portugal continuou a financiar expedições marítimas. Por isso, 

Portugal rapidamente estabeleceu a hegemonia na área marítima da Ásia e 

tornou-se o primeiro cliente europeu da porcelana chinesa.  

Em maio de 1500, a frota liderada por Álvares Cabral partiu de Lisboa e 

chegou à Índia em setembro. Em julho de 1501, os navegadores portugueses 

voltaram para Portugal e trouxeram muitos produtos orientais e obras 

artesanais, dos quais o mais popular era a porcelana chinesa. No mesmo ano, D. 

Manuel escreveu uma carta aos Reis Católicos, notando, segundo Maria António 

Pinto de Matos (2003, p. 37), que “alguns vasos de porcelana eram tão 

delicados que um só vaso podia chegar a custar cem cruzados. Esta carta 

mencionou o sucesso da expedição de Pedro Álvares Cabral e as informações 

sobre os chineses e a porcelana chinesa.  

Oito anos depois, o rei D. Manuel ordenou Diogo Lopes de Sequeira para 

encontrar os “chins”. Sequeira chegou à Malaca em 1509 e encontrou os 

chineses. No mesmo ano, D. Francisco de Almeida, o vice-rei da Índia 

encomendou porcelana chinesa para o rei D. Manuel I. Em 1511, Portugal 

conquistou Malaca, que se tornou uma colónia portuguesa. Para o comércio 

entre a China e Ocidente, Malaca transformou-se numa cidade de extrema 

importância, por ser o extremo mais ocidental que naquela altura os 

exploradores marítimos chineses conseguiam alcançar. A conquista de Malaca 

assegurou aos ocidentais uma rota marítima para a China. Em 1513, Jorge 

Álvares chegou à região sul da China, sendo o primeiro europeu a desembarcar 

na China. Ele ergueu o primeiro Padrão Português na China, símbolo da 

expedição dos portugueses. Passados quatro anos da chegada de Jorge 

Álvares, uma frota sob as ordens do capitão Fernão Peres de Andrade, levando 
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o embaixador Tomé Pires, entrava em Cantão com a tarefa de entregar uma 

mensagem de D. Manuel ao imperador da China. Os portugueses quiseram 

estabelecer relações diplomáticas com a China e assim conseguir a abertura 

das portas da China ao comércio. Desde então, que Portugal se tornou o 

primeiro país ocidental, a dedicar-se ao comércio de porcelana chinesa. Embora 

a primeira missão diplomática portuguesa na China, em 1517, tenha falhado, as 

relações comerciais entre os dois países foram estabelecidas. De 1513 a 1522, o 

comércio sino-português cresceu rapidamente, com a porcelana representando 

uma grande percentagem. A partir de 1522, segundo Mary Salgado Lobo 

Antunes (1999, p. 12), um decreto real concedia às Naus da Índia autorização 

para incluir nos seus carregamentos porcelana da China, até um terço da sua 

carga. 

A primeira (breve) referência sobre o fabrico da porcelana no “Grande 

Reino da China”, foram escritas por Duarte Barbosa no seu Livro das Cousa do 

Oriente (1946, p. 218). Depois de contar como são os chineses, o que comem e 

o que vestem, escreveғ 

”Fazem aqui muita soma de porcelanas, que é boa 

mercadoria para todas as partes, que se fazem de 

búzios, de cascas de ovos e claras, e outros materiais, 

de que se faz uma massa que lançam debaixo da terra 

por espaço de tempo, que entre si têm por grandes 

fazendas e tesouro; porque quanto mais se achega o 

tempo para as lavrar, vale muito mais; o qual 

chegado, lavram-nas de muitas maneiras e feições, 

delas grossas, outras finas, e, depois de feitas as 

vidram e pintam”. 

A versão publicada por Mary Salgado Logo Antunes (1999, p. 94) é em 

alguns aspetos. Não se percebem as razões dos cortes da edição de 1946. 
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Atentemos nas diferenças das duas versões (as diferenças são assinaladas nos 

dois textos com itálicos):  

”Fazem em a dita terra muitas porcelanas que he mui 

grande mercadoria para todas partes, as quais se 

fazem de búzios moydos, de cascas d´ovos e d´elles e 

d´outros materiais e tudo fazem em sua massa que 

lanção a cortar debaixo da terra por espaço de 

oytenta e cem annos e só depois deste tempo as 

lavram, as vidram e as pintam".  

Verifica-se que até àquela época, apesar dos relatos dos missionários e 

navegadores portugueses do século XVI mencionarem o fabrico da porcelana 

chinesa, os europeus ainda sabiam pouco sobre o fabrico de porcelana. 

Embora a descrição do processo pelo qual se obtinha a porcelana estivesse 

errada, ela demonstrava plenamente a curiosidade e o interesse dos ocidentais 

pela porcelana. 

Em 1548, a fim de fundar uma missão dominicana no Oriente, Gaspar da 

Cruz dirigiu-se para a Índia com nove outros frades. Durante seis anos, Gaspar 

da Cruz esteve em Goa, Chaul e Cochinm, e noutras localidades. No fim de 

1566, ele embarcou para Lampacau, uma pequena ilha de Cantão, e ficou lá 

mais ou menos um ano. Depois das viagens por Malaca e Ormuz, ele regressou 

a Portugal em 1569, vindo a falecer um ano depois. No mesmo ano, o seu 

Tratado em que se contam muito por extenso as cousas da China (1569) foi 

publicado em Évora. Esta obra foi a primeira monografia impressa na Europa 

sobre o Celeste Império. No livro apresenta as “coisas” extraordinárias da China 

e transmite os resultados das indagações sobre a porcelana chinesa. O seu livro 

também oferece a descrição quase correta da fórmula do fabrico da porcelana, 

referindo-se a uma pedra branca e mole, que hoje sabemos ser o caulino. 
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Gaspar da Cruz foi o primeiro europeu que encontrou a fórmula correta da 

porcelana e a registou por escrito nos seguintes termos (pp. 72-73): 

“O material da porcelana é uma pedra branca e mole, 

e alguma é vermelha, que não é tão fina, ou para 

melhor dizer, é um barro rijo, o qual depois de bem 

pisado e moído é deitando em tanques de água, os 

quais eles têm muito bem feitos de pedra de cantaria, 

e alguns engessado, e são muito limpos e depois de 

bem envolto na água, da nata que fica de cima se 

fazem as porcelanas muito finas: e assim quanto mais 

abaixo, tanto são mais grossas, e da borra do barro 

fazem umas muito grossas e baixas de que se serve a 

gente pobre da China, fazem-nas primeiro deste 

barro, da maneira que os oleiros fazem outra qualquer 

louça, depois de feitas as enxugam ao sol, depois de 

enxutas lhe pões a pintura que querem de tinta de 

anil que é tão final como se vê: depois de enxutas 

estas pinturas, põem-lhe vidro, e vidradas cozem-nas”. 

A porcelana chinesa é um dos meios ideais para estudar o comércio 

mundial e a comunicação intercultural. Os descobrimentos portugueses 

ofereceram uma viabilidade ao comércio mundial, estimulando o 

desenvolvimento do comércio da porcelana chinesa. O intercâmbio sino-

português aprofunda-se no comércio, principalmente no comércio de 

porcelana. A “descoberta” da porcelana ofereceu ao mundo ocidental uma 

oportunidade para conhecer melhor a China. 

3. O fascínio pela porcelana 
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A porcelana chinesa foi introduzida no Ocidente, já no século IX,  pelos 

árabes que negociavam com os chineses. No entanto, a porcelana chinesa só se 

espalhou por todos os cantos do mundo e atingiu o seu pico de comercio, a 

partir do século XVI até ao século XVIII. Só no século XVI, o comércio entre a 

China e os países ocidentais se fez de forma direta. Uma das mercadorias mais 

importantes era a porcelana chinesa. Trazida pelos descobridores portugueses, 

a porcelana chinesa despertou um grande interesse nos europeus. 

As viagens de Marco Polo, escrita entre 1298 e 1299, fala-nos sobre as suas 

viagens ao longo da Rota da Seda até à China. O livro foi tão pertinente que 

acabou por ser traduzido para várias línguas europeias. Já à época, o livro de 

Marco Polo forneceu ao público europeu o registo claro sobre as primeiras 

porcelanas chinesas. Durante 17 anos de viagem, Marco Polo foi a muitas 

províncias da China e visitou uma fábrica de porcelana.  

Como vimos, os primeiros a chegar à China foram os portugueses, 

seguindo-se os espanhóis e os holandeses. Desde então, as trocas comerciais e 

culturais diretas entre a China e a Europa, entraram numa nova era. Através do 

caminho marítimo, comerciantes e missionários europeus viajaram, 

continuamente para a China, escrevendo relatórios sobre a ciência, a arte e os 

costumes chineses, para assim satisfazer a curiosidade dos Europeus. Grandes 

quantidades de mercadorias, incluindo as porcelanas, sedas e chá da China, 

foram transportadas continuamente para a Europa, enriquecendo a vida dos 

europeus. Atraídos pelo país antigo e misterioso que era a China, surge na 

Europa a chinoiserie, em meados do século XVIII. A chinoiserie, do Francês 

“chinois”, como referem vários dicionários, como a Wikipédia, é uma imitação ou 

evocação dos estilos chineses na arte ou na arquitetura ocidentais. O termo é 

aplicado particularmente à arte do século XVIII – especialmente entre 1750 e 

1765 –, quando desenhos pseudo-chineses de inspiração fantástica e 

extravagante – figuras chinesas, paisagens fantásticas, dragões, pagodes, etc. – 
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combinavam bem com o alegre estilo rococó que dominava na época. “Parece 

chinês é feito na Europa”. Segundo a Enciclopédia Britânica, “a primeira 

aparição de um grande esquema interior chinoiserie foi no Trianon de 

Porcelaine de Louis Le Vau de 1670-71 (posteriormente destruído), construído 

para Luís XIV em Versalhes. A moda espalhou-se rapidamente; de facto, 

nenhuma residência da corte, especialmente na Alemanha, estava completa 

sem seu quarto chinês, que era, como em Luís XIV, o quarto para a amante do 

príncipe (por exemplo, Lackkabinett, Schloss Ludwigsburg, Württemberg, 

1714-22)”.  

Quando regressado a Portugal, Vasco da Gama entregou a D. Manuel as 

porcelanas que lhe tinham sido enviadas. Nesta altura, era muito difícil para as 

pessoas comuns terem acesso direto à porcelana. As trocas comerciais deste 

presente exótico só aconteciam nas elites, nos grupos sociais elevados, entre 

reis, nobres e fidalgos. 

Em 1512, segundo alvará do rei, são entregues ao Mosteiro dos Jerónimos 

doze porcelanas que faziam parte de uma vintena. No ano seguinte, segundo 

José Meco (1993, p. 99), o monarca ofereceu um presente a sua mulher, a rainha 

D. Maria, que incluía algumas peças de porcelana. Provavelmente oferecidas 

por D. Manuel, terão sido também os vários exemplares guardados num cofre 

ou arca flamenga, constantes do inventário de sua mãe, a infanta D. Beatriz, 

falecida em 1507. 

Um grande vulto do colecionismo da história portuguesa terá sido a 

mulher de D. João III, D. Catarina de Áustria. Em 1570, ela recebeu colchas e 

cristais da Índia, porcelana, leques de marfim, cadeiras e móveis em madeira 

preta e pinturas chinesas. Durante o seu reinado, segundo Gschwend (1996, pp. 

112-113), a sua coleção exótica influenciou as cerimónias na Corte portuguesa. 

D. João III e D. Catarina terão também oferecido, durante o seu reinado, 

numerosas peças aos diplomatas acreditados em Lisboa. É conhecida a peça 
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doada a Pompeo Zambeccari, núnico papal em Portugal, entre 1550 e 1553. 

Consiste numa tigela em porcelana da China, azul e branca do período Jiajiang  

(1522-1566), hoje no Museu Cívico Medieval, em Bolonha. A faixa central em 

prata, que rodeia a tigela, contém a seguinte inscrição em Latimғ 

“Pompeius Zambecarius Sulmonensis – Nuntius - AD 

Regem Lusitan M-D-L IIII”, que significa “Pompeo 

Zambeccari de Sulmona - Núncio do Reino de 

Portugal 1554”. 

Porcelana, em Francês antigo “pourcelaine” e “porcelaine", tem 

significados diferentes, não só se refere a porcelana chinesa, como também a 

concha. Esta homofonia não é despropositada, uma vez que, a superfície da 

porcelana branca deve ter lembrado aos europeus as conchas (em Latim: 

cypraea), levando-os a concluir que essas porcelanas seriam feitas destas 

conchas. Como vimos, Duarte Barbosa, no seu Livro das Cousa do Oriente, 

pensava que era feita de búzios. 

Estas peças tão brancas e brilhantes encantavam os ocidentais. Muitas 

pessoas se tornaram obcecadas pela porcelana. A porcelana não só tinha um 

valor estético, como também tinha um valor prático, funcional. De facto, durante 

a década de 1560, a influência da porcelana azul e branca em Portugal foi 

imensa, principalmente, para os reis e para a nobreza, que encomendaram 

conjuntos completos da porcelana heráldica à China. Encomendar esta 

porcelana tornou-se uma moda na classe alta de Portugal. É curiosa a história de 

D. Frei dos Mártires, Arcebispo de Braga, que durante o Concílio de Trento, em 

1562, num jantar em Roma com o Papa Pio IV (1559-65), segundo Pedro Dias 

(1997, p. 28) terá feito a observação de que “em Portugal, temos um tipo de 

louça de mesa que, embora sendo de barro, supera a prata, tanto em elegância 

como em asseio… Chamamos-lhe porcelana. Vem da Índia e é manufacturada 

na China. A louça é tão fina e transparente que os brancos brilham mais do que 
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o cristal e o alabastro e as peças decoradas a azul são um assombro para os 

olhos, lembrando uma combinação de alabastro e safiras. Ninguém se 

preocupa por ser tão frágil, uma vez que é muito barata. A sua beleza e caracter 

exótico levam a que seja altamente considerada pelos grandes príncipes, essa a 

razão para que este tipo de louça exista em Portugal”. 

Estas palavras do Arcebispo de Braga deixam deduzir que a porcelana já 

teria sido usada em serviços de mesa. Independentemente da estética ou da 

funcionalidade, a porcelana tem uma grande vantagem em serviços de mesa. 

Com as suas características específicas, elegante, luxuosa e fácil de lavar, 

gradualmente, os europeus abandonaram o caro talher de ouro e prata e os 

utensílios de madeira e cerâmica áspera. Vale a pena sublinhar o facto de a 

porcelana azul e branca, estar na altura, em Portugal, à apenas meio século. A 

mesa de jantar da classe alta em Portugal sofreu uma “revolução” silenciosa. A 

porcelana chinesa substituiu a prata e tornou-se a louça principal. O arcebispo 

de Portugal não foi apenas um “especialista em marketing” da porcelana azul e 

branca, mas também um importante relator da nova moda social em Portugal, 

do Papa. 

Na corte portuguesa, a porcelana chinesa era um presente ideal e oferecer 

tais presentes maravilhosos era uma parte importante da sua diplomacia 

cultural. Em 1641, quando D. João IV tentou obter o reconhecimento da 

independência portuguesa, D. Luísa de Gusmão, sua esposa, a primeira rainha 

da quarta dinastia, ofereceu à rainha de França uma certa “quantidade de 

porcelana média e pequena” e à rainha da Suécia “dous escritores de Acharam 

em que uão as luuas, peles e outros brincos e porcelanas” (Silva, 1994, p. 47). 

Tanto em Portugal, como noutros países europeus, a coleção de arte 

chinesa estava na moda entre reis e nobres, especialmente a porcelana e o 

charão. Muitos foram os que construíram uma “Sala da China”, no palácio, 

somente, para guardar e expor a sua coleção. A aristocracia gostava de 
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colecionar e usar a porcelana chinesa e tinha-lhe uma profunda paixão. 

Rapidamente, a porcelana chinesa se tornou um bem mais valioso do que o 

ouro e para a aristocracia era uma forma de ostentar a sua riqueza. A porcelana 

chinesa não só era uma porcelana diária, mas também era uma obra de arte. No 

final do século XVII, diz Ana Soromenho (2017), através da Companhia das 

Índias, os holandeses controlaram o comércio de exportação da porcelana da 

China. O desejo de colecção da porcelana tornou-se de tal modo uma paixão 

que foi designada de “doença da porcelana”. Segundo a mesma fonte, Augusto, 

o Forte, rei da Polónia e da Lituânia, príncipe da Saxônia e senhor de Dresden, 

também sofria da mesma “doença”. Ele era um ávido colecionador de porcelana 

chinesa. Em 1717,  Augusto o Forte trocou 151 peças de porcelana, por 600 

cavaleiros do seu exército, com o rei da Prússia, Friedrich Wilhelm I. E devido a 

este “intercâmbio”, estes vasos de porcelana passaram a ser denominados de 

“soldado” ou “dragão”. Na corte de Augusto da Saxônia, a porcelana foi 

designada de “ouro branco”. Hoje as peças ainda estão em exibição no museu 

de Zwinger, em Dresden. 

Com o desenvolvimento do intercâmbio comercial entre Portugal e a 

China, a quantidade de porcelana chinesa que entrava em Portugal, era cada 

vez maior e os preços da porcelana começaram a descer. Desta forma, a 

deslumbrante porcelana entrou até nas casas de alguns indivíduos de grupos 

sociais mais baixos. Ao mesmo tempo enraizou-se no gosto do povo português. 

A partir da segunda metade do século XVI, floresce em Lisboa o comércio 

da porcelana chinesa. Em 1580, segundo Mary Salgado Lobo Antunes (1999, p. 

14), existiam seis loja dedicadas a esta actividade, na Rua Nova, em Lisboa. Por 

seu lado, também os holandeses se começaram a interessar por estes 

artefactos, que adquiriam em Lisboa, para os vender, depois, pelo resto da 

Europa. Isso mostra que o abastecimento de porcelana chinesa era abundante e 

que se podia comprar produtos de porcelana comuns por lá. Isto é claro, 
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porque os portugueses estavam a comercializar a porcelana chinesa 

diretamente com Macau e tinham o privilégio do “primeiro a chegar primeiro a 

ser servido”. 

De facto, no final do século XVI, ou seja, menos de um século depois de os 

portugueses terem trazido a porcelana chinesa para a Europa, em Portugal, o 

processo de conversão da porcelana azul e branca, dos produtos luxuosos, de 

classe alta aos produtos da vida diária, das pessoas comuns, já estava em 

andamento. Até hoje, o Museu Anastácio Gonçalves, em Lisboa, coleciona 379 

peças de porcelana chinesa, exportadas principalmente dos séculos XVI a XVII 

(Matos, Cabral & Desroches, 1996, p. 12). Essas porcelanas requintadas são 

testemunhas históricas do comércio e consumo de Portugal da porcelana 

chinesa. Como Jean Paul Desroches disse: “ Esta é uma janela que abre uma 

história portuguesa da porcelana chinesa”. 

De facto, em Portugal, no final do século XVI a porcelana foi gradualmente 

popularizada e rapidamente se tornou um bem de consumo da classe média. 

Depois de algum tempo, a porcelana foi espalhada entre as pessoas comuns e 

tornou-se, eventualmente, uma “louça nacional”. A porcelana é um produto 

maravilhoso, translúcido e tem vantagens especiais e ela tem uma brancura 

impermeável e uma beleza prática. O preço mais baixo também é uma 

vantagem atrativa. Por isso, se tornou rapidamente numa mercadoria muito 

apreciada pelas pessoas locais. Não só os comerciantes ricos gostavam de 

copiar e obter os mesmos bens utilizados pela aristocracia, como também as 

pessoas com menos posses, iniciando desta maneira uma moda de toda a 

sociedade. Passando-se exactamente o mesmo com o processo de 

desenvolvimento da porcelana azul e branca na China. 

A coleção mais vasta e completa da porcelana chinesa encontra-se no 

Palácio de Santos, atual sede da embaixada da França, desde 1948. De 1501 a 

1578, por lá terão passado D. Manuel I, D. João III e D. Sebastião. O teto deste 
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palácio exibe a história do intercâmbio comercial entre ambas as nações desde 

século XVI. Mais de 260 pratos de porcelana azul e branca decorado esse teto: 

“São 261 os pratos de diversos tamanhos e decorações que adornam o tecto, 

quase na sua totalidade peça azuis e brancas, fabricadas durante a dinastia 

Ming, nos séculos XVI e XVII. É interessante observar que não só escaparam ao 

terramoto, mas também à cobiça das gerações sucessivas, talvez por estarem 

tão fora do seu alcance” (Lion-Goldschimidt, 1988, pp. 4-5). 

A porcelana chinesa foi introduzida na Europa e amada pelos europeus. 

Ela teve um impacto significativo, não apenas na vida da corte na Europa, mas 

também na estética e na arte, ao mesmo tempo, afetando profundamente o 

modo de toda a sociedade europeia naquela época. Hoje em dia, a “doença da 

porcelana” parece já ter  desaparecido. Mas a sua beleza e a sua delicadeza 

continua a atrair muitas pessoas. 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II. Comércio da porcelana nos séculos XVI-XVIII 

Para compreendermos melhor as mudanças no comércio de porcelana 

durante este período, é necessário ter uma compreensão macroscópicas sobre 

esse negócio. Em geral, durante os séculos XVI-XVIII, as autoridades de dinastias 

Ming e Qing adotaram uma  política Haijin (em Chinês ၹᐬ, literalmente 

“banimento marítimo”). A  política Haijin baniu qualquer atividade  comercial 

marítima. Como resultado, o comércio oficial diminuiu gradualmente e o 

comércio não-governamental, incluindo o contrabando, tornou-se a força 

dominante. 

1. O contexto do comércio de porcelana do século XVI ao século XVIII  
Do século XVI ao século XVIII, os países ocidentais representados por 

Portugal iniciaram as grandes aventuras na navegação e expandiram 

constantemente seus campos comerciais e coloniais para começarem 

a  acumulação primitiva de capital. No entanto, na China registaram-se 

transformações importantes: mudanças da dinastia, o problemas criados pela 

pirataria e o encontro com os ocidentais. Esses acontecimentos causaram 

alterações nas políticas da China e mudanças na produção e venda de 

porcelana, que tinham uma grande influência no comércio exterior de 

porcelana chinesa. 

1.1 Contexto do comércio chinês de porcelana, séculos XVI-XVIII  

Do século XVI ao século XVIII, passaram as duas últimas dinastias imperiais 

na história chinesa: as dinastias Ming e Qing, com o regime feudal. Ao longo da 

dinastia Ming, o problema da pirataria no litoral era mais grave do que em 

qualquer outro período. Especialmente após meados da dinastia Ming, os 

piratas japoneses e os comerciantes chineses, incluindo até os ocidentais, 
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colaboraram entre si. Nos regiões litorais, eles queimaram casas, mataram 

pessoas e roubaram produtos, afetando gravemente a vida do povo local.  

No início da dinastia Ming, o governo imperial estabeleceu um 

Departamento Shibo (૱ݪ) – uma espécie de alfândega atual – em Ningbo, 

Quanzhou e Guangzhou para administrar os assuntos de tributos de enviados 

estrangeiros, questões comerciais e controlar rigorosamente o acesso dos 

estrangeiros à China. Visava, pois, melhorar as relações com outros países e 

expandir os negócios no exterior. A intensificação da pirataria obrigou o 

governo Ming proibir o comércio marítimo com o objetivo de manter a 

segurança e a defesa costeira. No reino de Hongwu, nenhum navio privado 

podia ir para o mar para fazer negócio. No entanto, no reino Longqing, foi 

aberto o comércio marítimo. Durante o reino Wangli, regressou a política de 

proibição do comércio marítimo. Mais tarde, o governo restaurou o comércio 

marítimo para povos e comerciantes da província de Fujian. A política de 

proibição marítima da dinastia Ming era umas vezes relaxada outras vezes 

estrita. Baseou-se na atividade de piratas e na sua influência na vida do povo 

costeiro.  

Em 1644, a Dinastia Qing tomou o lugar da dinastia Ming, e o problema 

dos  piratas costeiros não se tornou uma questão principal. Naquela época, as 

forças anti-Qing, lideradas por Zheng Chenggong estavam muito ativas. Zheng 

Chenggong foi um chefe militar do século XVII. Em 1662, liderou o exército para 

expulsar os agressores holandeses, recuperando Taiwan. O governo Qing teve 

que seguir política da Dinastia Ming, voltando a proibir o comércio marítimo 

para cortar fontes materiais de forças anti-Qing. No entanto, o efeito de fazê-lo 

era contrário às expectativas: o número de pessoas que foram para o mar 

aumentou. Naquele período, as autoridades não negociaram diretamente com 

os estrangeiros e o povo costeiro foi proibido de ir para o mar. Por isso, Zheng 

Chenggong manipulou todo o processo do comércio exterior. Todas as 
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mercadorias deviam confiar na sua equipa para entrar e sair da China sem 

problemas. Depois que a dinastia Qing unificou Taiwan, em 1684, o Imperador 

Kangxi gradualmente reconheceu a importância do comércio marítimo e 

ordenou a sua abertura. Depois que a política da proibição foi suspensa, no ano 

seguinte, o governo imperial estabeleceu as alfândegas em Xangai, Ningbo, 

Xiamen e Guangzhou para estimular o comércio entre os comerciantes chineses 

e estrangeiros. Desde então, o sistema de comércio de tributo foi desmantelado 

e o comércio alfandegário que adequou à tendência mundial daquela época foi 

estabelecido. Mais tarde, o governo Qing estabeleceu o Cohang para proteger 

o comércio e garantir a tributação.  

O Cohong (لᤈ) era a “guilda" do hong, ou casas comerciais chinesas 

autorizadas a envolver-se no comércio exterior no período Qing (1644-1911). 

Durante o século que precedeu a primeira Guerra do Ópio (1839), as relações 

comerciais entre a China e o resto do mundo foram conduzidas exclusivamente 

através do Cohong, que foi formalizado com um decreto imperial de 1760 pelo 

imperador Qianlong. Os mercadores chineses que faziam parte do Cohong 

eram os hangshang (ᤈࠟ); os chineses chamava yanghang (၇ᤈ), literalmente 

“mercadores estrangeiro”. 

No entanto, com o desenvolvimento das atividades de rebelião contra 

Qing, o governo Qing tomou outra vez a política da proibição de comércio 

marítimo. Mas, isso não significa que o governo de Qing acreditasse que o 

comércio marítimo era desfavorável ao país. O Imperador Yongzheng disse uma 

vez às Alfândegas de Guangdong: “O estabelecimento de alfândega do país 

significa que o país permite o comércio em vez de proibi-lo. E é conveniente 

para povo em vez de faz mal ao povo” (Yufang, 2010, p. 7). Todavia, devido a 

uma série de conflitos entre a China e o Ocidente, em 1725, o Imperador 

Yongzheng ordenou a proibição dos missionários e mais tarde impôs uma série 

de tratados que restringiam as ações dos estrangeiros. Em 20 de dezembro de 
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1757, o governo Qing formulou os Regulamentos de Prevenção com 

Estrangeiros (Gao & Feng, 2003, p. 147) para limitar o alcance e o 

comportamento dos estrangeiros na China. Os regulamentos incluíam a 

proibição de os estrangeiros contratarem alguém para transmitir informações. 

Os comerciantes estrangeiros não podiam passar o inverno em Guangzhou. Por 

outro lado, os chineses não podiam pedir emprestado capital aos estrangeiros. 

por seu lado, os estrangeiros não tinham permissão para contratar chineses 

como servos. Os Hangshang (ᤈࠟ), mercadores chineses que faziam parte do 

Cohong, tinham que superintender os comerciantes estrangeiros que moravam 

em Guangzhou. Por fim, determinava que os funcionários chineses teriam de 

examinar as embarcações estrangeiras. Até 1759, todos os portos de negócio, 

exceto Guangzhou, foram fechados.  

Os governos imperiais de dinastias Ming e Qing implementaram políticas 

conservadoras de comércio exterior em diferentes períodos, o que teve um 

certo impacto no comércio exterior da época. Como o comércio oficial ainda 

estava em andamento naquela época e se tornou uma única forma legal de 

comércio por um certo período de tempo, estritamente falando, a política de 

proibição de comércio marítimo tinha certa influência sobre o comércio privado. 

De facto, o comércio marítimo era muito importante para o povo costeiro e era 

o único meio de subsistência de muitos residentes costeiros. Muitos povos de 

região litoral dependiam do comércio marítimo para obter os seus proventos. 

Por isso, eles desprezaram as proibições e arriscaram suas vidas para 

participarem no comércio ilegal cooperando com piratas. Ao mesmo tempo, os 

funcionários também participaram neste comércio ilegal. Segundo Mote & 

Twitchett (1990, pp. 168-169), “alguns dos funcionários chineses, nas províncias 

costeiras de Zhejiang, Fujian e Guangdong, também participavam deste 

comércio ilegal, minando, ainda mais, o controlo governamental central”. 
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Naquele momento que o governo tinha proibido o comércio marítimo, o 

contrabando nas áreas costeiras parece ter-se tornado uma prática comum.  

De facto, a fraqueza da proibição d comércio marítimo, o desejo intenso 

de sobrevivência do povo litoral e a tentação dos lucros comerciais 

contribuíram para o vigoroso desenvolvimento do contrabando. Com a 

expansão marítima, numerosos portos grandes e pequenos floresceram na 

costa do Sudeste, especialmente, na província de Zhejiang e de Fujian. Entre os 

portos daquela época, o que é mais famoso foi Yuegang (Porto Yue). No início 

da dinastia Ming, Quanzhou foi o porto oficial da província de Fujian, mas, mais 

tarde, Yue gang tornou-se o porto mais importante, funcionando como “quartel-

general” do contrabando do Fujian durante a época de proibição. Como é difícil 

controlar o tráfico de contrabando em lugares como Yuegang, em 1567 (o 

primeiro ano do reino Longqing), o governo da Dinastia Ming abriu o comércio 

marítimo e criou um organismo em Yuegang para administrá-lo, também com o 

objetivo de impedir a deterioração do comércio de contrabando. Durante os 

períodos de Longqing e Wanli da dinastia Ming, o comércio marítimo privado 

por meio do contrabando foi aquiescido pelo governo, ao mesmo tempo, a 

economia mercantil ao longo da costa sudeste prosperou gradualmente com a 

expansão do comércio marítimo. O comércio não governamental estava cheio 

de forças de desenvolvimento e não desapareceu por causa das repetidas 

políticas de proibição de comércio marítimo, mas tornou-se ainda mais 

vigoroso. Pelo contrário, devido à atitude negativa do governo em relação aos 

países estrangeiros, o comércio oficial reduzido gradualmente, e a abolição do 

Departamento de Alfândega e Impostos pelo Imperador Kangxi foi uma 

importante manifestação do seu declínio. A política de proibição de comércio 

marítimo às vezes era solta e às vezes era estrita. O comércio privado floresceu 

e o comércio oficial diminuiu gradualmente.  
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O comércio exterior da porcelana chinesa foi basicamente realizado neste 

contexto. O comércio de porcelana é inseparável da indústria de porcelana, e 

uma série de mudanças na indústria cerâmica nacional também tiveram um 

grande impacto no desenvolvimento do comércio de porcelana.  

No início da dinastia Ming, a liberdade pessoal dos artesãos era restrita e 

foi implementado o sistema de artesãos  alternativos (ቔ۽). No entanto, no 

meio da dinastia Ming, a indústria artesanal do governo diminuiu gradualmente, 

e a indústria de artesanato privado desenvolveu-se ainda mais. Em 1485, o 

governo Ming realizou reformas que estipulavam que os artesãos poderiam 

usar prata para substituir o serviço militar, o que libertou a liberdade pessoal 

dos artesãos e lhes permitiu mais tempo para desenvolver artesanato particular. 

Até a 1562, todo o sistema de artesãos alternativos foi substituído por prata. 

Contudo, na dinastia Qing, o sistema de artesãos alternativos foi 

completamente abolido, e a indústria de artesanato particular estava 

verdadeiramente livre para se desenvolver. A destruição do sistema de artesãos 

alternativos marcou o declínio da indústria artesanal do governo e o 

desenvolvimento da indústria de artesanato privado. 

Especificamente para a indústria cerâmica, após o meio da dinastia Ming, 

na fábrica oficial da porcelana, o número de empregados públicos estava a 

diminuir. Mais artesãos de cerâmica juntaram-se às fileiras da produção de 

cerâmica folclórica, o que foi extremamente benéfico para o desenvolvimento 

da indústria de porcelana da fornalha particular. A fornalha oficial declinou 

gradualmente e a fornalha particular continuou a desenvolver-se. Durante o 

período de Jiajing, a fábrica oficial de fornalha não funcionou bem, e a 

“cooperação de fornalha oficial e privada” tornou-se um método fixo de 

produção de porcelana, ou seja, o fornalha oficial entregue o produto semi 

acabado à fornalha particular para acabar o processo de produção. Este sistema 

também ficou fixo durante o período do Kangxi. Esta prática tem promovido 
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grandemente o desenvolvimento de fornalhas privada e melhorou muito a 

tecnologia de produção de fornalhas de cerâmica. A união de artesãos 

habilidosos e comerciantes de porcelana contribuiu para a situação de 

“competição de mercado oficial-privado” durante o período Wanli, e o mercado 

de fornalhas privados foi bastante expandido. 

1.2 Contexto internacional do comércio chinês de porcelana, sécs. 

XVI-XVIII  

Quando uma série de incidentes afetavam o comércio de porcelana da 

China, como a política de proibição de comércio marítimo, piratas, guerras e 

renovação, o mundo também estava a mudar silenciosamente. Obviamente, 

esta mudança teve um impacto profundo no comércio exterior de porcelana 

chinesa. No século XVI, os países ocidentais começaram suas aventuras 

marítimas. Os portugueses foram os primeiros países europeus que começaram 

a navegação ultramarina à escala global, e também foram os primeiros 

ocidentais a viajar para o Oriente, nomeadamente para a China. Seguiram-se os 

espanhóis, depois os holandeses e por fim os britânicos. Eles lutaram 

conjuntamente contra os portugueses na Ásia. Mais tarde, suecos, 

dinamarqueses, americanos e outras pessoas de países diferentes chegaram à 

China. Depois que os países ocidentais chegaram à China, eles realizaram uma 

série de atividades, incluindo comércio. A sua união mudou as condições 

comerciais existentes nos mares do Sudeste Asiático e também mudou a 

situação atual do comércio exterior de porcelana chinesa. A procura de 

porcelana chinesa de exportação aumentou rapidamente, e a escala de 

produção aumentou, tornando-se comum no mundo como um produto de 

consumo diário. A rede de venda tornou-se mais complexa e a área de 

comércio foi expandida.  
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Pode-se dizer que no mercado europeu de consumo de porcelana, o 

século XVI era a época em que os mercadores portugueses dominavam o 

comércio. Os holandeses derrotaram portugueses no século XVII para se 

tornarem líderes poderosos e, no século XVIII, foram os britânicos que 

assumiram o comando. 

Em 1517, uma frota capitaneada por Fernão Peres de Andrade, levando o 

embaixador Tomé Pires, entrava em Cantão com a missão de entregar uma 

mensagem de D. Manuel ao imperador da China. A delegação portuguesa foi o 

primeiro grupo de ocidentais a participar no comércio de porcelana chinesa 

durante este período. Uns anos depois, em 1520, uma embaixada tentou ir a 

Pequim para estabelecer a relação comercial. No entanto, o encontro não 

correu de feição. E muitos portugueses foram aprisionados e mortos. O 

problema da pirataria na costa da China e a série de más ações cometidas pelos 

portugueses nas áreas costeiras da China fizeram com que o governo Ming 

reforçasse sua vigilância contra os estrangeiros e os portugueses não obtiveram 

permissão para negociarem em Guangzhou, na China. 

“Devido a comportamentos que se não coadunavam 

com as regras de conduta, ainda de raiz confucionista. 

Não poderíamos ter causado no povo chinês pior 

impressão. Representavam-nos como gigantes de 

nariz proeminente, face bicuda e olhos de gato. Na 

sua descrição éramos gentes de tez clara, cabelo e 

barba ruivos. Impressionou-os o facto de muito dos 

nossos antepassados serem calvos ou usarem a barba 

rapada. A este aspecto grotesco, e ao uso de roupas 

c o n s i d e r a d a s b i z a r r a s , a s s o c i a v a - s e u m 

comportamento censurável, animalesco, que ignora 

as leis e o costumes locais, além de raptarem 
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mulheres e crianças para escravatura. Dizia até que 

não enjeitámos comer as suas crianças” (Cheong, 

1996, p. 5).  

Nesse caso, a fim de obter a porcelana chinesa, os portugueses voltaram-

se para participar do comércio de contrabando nas áreas costeiras de Fujian e 

Zhejiang. Como Portugal foi o primeiro país ocidental a chegar à Ásia para o 

comércio, os portugueses não apenas monopolizaram o comércio de porcelana 

chinesa na região europeia, mas também realizaram comércio de trânsito no 

Sudeste Asiático com objetivo de garantir a fonte de recursos para a compra de 

porcelana. Quando o comércio sino-japonês foi oficialmente cortado, a fim de 

ganhar mais lucros, os portugueses participaram na atividade da reexportação 

da porcelana China-Japão.  

Em 1542, o governo chinês intensificou os esforços para combater os 

piratas e o comércio de contrabando. Este comércio praticado pelos 

portugueses nas costas de Fujian e Zhejiang foi ameaçado e os portugueses 

foram expulsos. Logo a seguir, os portugueses tentaram negociar com os 

chineses em Guangzhou. Nas ilhas que ficavam perto do estuário do Rio das 

Pérolas, negociaram ilegalmente com mercadores chineses que transportavam 

suas mercadorias para lá.  

A interrupção de muitos anos de comércio causou a diminuição da receita 

tributária do governo de Guangdong e o empobrecimento de pessoas que 

dependem do comércio para seu sustento. Em 1554, o vice-director chinês de 

defesa costeira, Wang Bo, e o capitão Leonel de Sousa chegaram a um acordo 

oral que permitia aos portugueses comerciar em Guangdong. A descrição do 

acordo está na carta envidada de Cochin por Leonel de Sousa (Antunes, 1999, 

p. 143).  

“Nesta carta, Leonel de Sousa deixava bem claro que 

esse acordo só fora realizado depois de ele se 
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comprometer a que os portugueses iriam respeitar 

todas as condições impostas. Primeiro, tinham de 

passar a pagar taxas alfandegárias, além de 

oferecerem presentes às autoridades locais, sempre 

em segredo, por haver punições para quem aceitasse 

subornos. Por fim, tinham de obedecer às normas que 

regulavam o comércio estrangeiro e respeitar as 

autoridades chinesas”. 

Os portugueses podiam estabelecer-se gradualmente na costa chinesa 

porque os comerciantes chineses estavam ávidos pelos lucros gerados pelo 

comércio e, por outro lado, estavam intimamente ligados à corrupção ativa dos 

funcionários locais pelos portugueses. Finalmente, os portugueses obterem a 

permissão de residência permanente na península de Macau em 1557. O 

governo local em Guangdong também aquiesceu que os empresários chineses 

negociarem na Península de Macau e, como resultado, Macau tornou-se uma 

importante estação de trânsito comercial. Este comércio “ilegal” entre a China e 

Portugal atingiu o pico quando os portugueses se estabeleceram em Macau.  

Foram os espanhóis que seguiram os portugueses para leste. Embora os 

espanhóis não negociassem na esfera de influência dos portugueses, o 

monopólio dos portugueses ainda estava sob certas ameaças, nomeadamente 

devido à disputa comercial dos países ocidentais nos mares asiáticos. Depois 

que Magalhães chegou às Filipinas, em 1571, os espanhóis estabeleceram o 

centro de comércio em Manila. Os comerciantes chineses continuaram a ir a 

Manila passando desde então a negociar com os espanhóis.  

Em 1573, os galeões de Manila cruzaram o Oceano Pacífico e chegaram a 

Acapulco, no México. Assim teve início o histórico “Comércio de galeões de 

Manila”. Através dessa rota, a porcelana chinesa era enviada continuamente 

para o México e outras regiões das Américas. Ao mesmo tempo, os espanhóis 
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não estavam satisfeitos com as reexportações de porcelana apenas em Manila, 

eles também queriam obter enormes lucros do comércio com a China. Em 

1577, a missão espanhola chegou à China pela primeira vez, mas não conseguiu 

obter uma permissão comercial. Por volta de 1580, a fim de quebrar o 

monopólio do comércio dos portugueses na China e acabar com o comércio de 

contrabando de estilo pirata chinês na época, o governado da província de 

Guangdong decidiu a realizar feiras comerciais em Guangzhou duas vezes por 

ano. 

Em 1602, a Companhia Holandesa das Índias Orientais foi estabelecida, 

tornando-se a principal organização e grupo de comércio holandês no Oriente. 

Com objetivo de estabelecer uma relação comercial direta com o governo 

chinês, a frota holandesa chegou à costa de Guangdong em 1604. Como essa 

tentativa falhou, os holandeses estabeleceram os pontos de comércio em 

Jacarta (atual Indonésia) e na Formosa (Taiwan, China҂para obter a porcelana 

chinesa. No final do século XVII, os holandeses consolidaram gradualmente a 

sua posição na área do Mar do Sudeste Asiático. No entanto, no século XVIII, a 

influência dos holandeses foi enfraquecendo. O Reino Unido veio a substituir os 

holandeses. No início, os britânicos não estavam tão interessados no comércio 

de porcelana como os holandeses. Usavam porcelana apenas como lastro das 

embarcações. Mas com a popularização do consumo de chá na Europa, 

especialmente no Reino Unido – foi introduzido pela princesa portuguesa 

Catarina de Bragança, após o seu casamento com Charles II, em 1662 (Khaleeli, 

2106) –, a porcelana chinesa também se tornou uma mercadoria a granel 

importada pela Companhia Britânica das Índias Orientais e por empresários 

privados. Em 1783, após a independência dos Estados Unidos da América, os 

americanos passaram a negociar diretamente com a China.  

Entrentanto, no século XVIII, a porcelana começou a ser produzida na 

Europa. O amor dos europeus pela porcelana começou a declinar e os países 
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que atuavam no comércio de porcelana também reduziram gradualmente suas 

atividades de comércio de porcelana na China. 

2. A Companhia das Índias Orientais 

Para mencionar a longa história da Rota da Seda Marítima, a Companhia 

das Índias Orientais, que iniciou o comércio direto com a China em meados do 

século XVII, é um capítulo importante que não pode ser ignorado. A Companhia 

das Índias Orientais tomou Guangzhou como o ponto de partida para esta rota, 

que transportava chá chinês, porcelana, seda, charão, papel de parede e outras 

mercadorias a granel diretamente para os países europeus. Do século XVII ao 

século XVIII, a Companhia das Índias Orientais tornou-se a força principal da 

expansão colonial, comércio e pilhagem de recursos no hemisfério oriental, e 

desempenhou um papel importante na acumulação primitiva do capital de 

alguns países europeus. Essa política teve um impacto profundo no comércio 

da porcelana chinesa. 

A “Índia Oriental” é um nome de sentido lato. Não se refere apenas à Índia. 

É um nome geral do Sudeste Asiático, incluindo Índia, Indonésia, China, 

Mianmar (antiga Birmânia) e Filipinas. A fim de explorar os ricos recursos da 

Índia Oriental e ocupar um lugar no comércio, também com objectivo de 

maximizar os seus benefícios económicos, os países europeus criaram diversas 

empresas comerciais. Os países europeus estabeleceram sucessivamente as 

companhias das Índias Orientais especializadas em comércio oriental, como a 

Grã-Bretanha, Holanda, França, Dinamarca, Áustria, Espanha, Suécia e Portugal, 

entre as quais se destacam as companhias holandesas e inglesas. A companhia 

francesa da Índia Oriental também desempenhou um papel importante em 

alguns aspetos. Outras Companhias das Índias Orientais não ocuparam uma 
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posição importante devido ao pequeno volume de comércio, e estiveram longe 

de ser comparável às companhias da Holanda, do Reino Unido e da França.  

A Companhia Portuguesa das Índias Orientais foi fundada em 1628. Ela foi 

uma empresa privilegiada criada pelo Rei Felipe II da União Ibérica para cuidar 

dos seus interesses na Índia, com objetivo de confrontar o poder de comércio 

marítimo do Reino Unido e dos Países Baixos. Mas esta companhia só operou 

por alguns anos e fechou em 1633. A Companhia Portuguesa das Índias 

Orientais teve vida curta porque o negócio se fazia diretamente, através de 

Macau, sem grandes entraves (Antunes, 1999, p. 14). Portanto, no comércio da 

porcelana chinesa, a Companhia Portuguesa das Índias Orientais não teve um 

impacto tão profundo. Naquela época, os comerciantes portugueses tinham 

maneiras mais diretas para correr os seus negócios de porcelana chinesa. 

Entre as companhias das índias orientais, a Companhia Holandesa das 

Índias Orientais é mais representativa. Embora a Companhia Britânica das Índias 

Orientais tenha sido criada dois anos antes da holandesa, o Reino Unido não 

conseguiu competir com ela.  

 Impulsionada por interesses económicos, em 1571, a frota holandesa 

chegou a Manila e interveio no comércio do Extremo Oriente. No mesmo ano, 

os holandeses despacharam uma frota para expedir para o leste e saquearam 

em Java e outros lugares. Depois do estabelecimento da União Ibérica, o 

comércio entre Portugal e a Holanda cessa em 1585, e a mesma situação se 

passou com a Inglaterra no ano seguinte. Isto forçou os holandeses a continuar 

a partir para a China e a criar a sua Companhia das Índia. 

De abril de 1598 ao ano de 1602, os holandeses estabeleceram 

sucessivamente 14 empresas que se concentraram no comércio da Índia 

Oriental. A fim de evitar uma concorrência comercial excessiva, as 14 empresas 

fundiram-se em 20 de março de 1602 para se tornarem uma empresa conjunta, 

ou seja, a Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC, que foi a primeira 
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sociedade anónima. De facto, no século XVII, a indústria de construção naval 

holandesa ficou em primeiro lugar na Europa, e o porte de navios mercantes foi 

responsável por três quartos do total na Europa, sendo também conhecida 

como “cocheiro marítimo” (ၹӤḘॢ). A poderosa força marítima dos Países 

Baixos constituía uma base sólida que permitia a liderança no comércio 

marítimo no século XVII.  

“The first time most of the Dutch and as a matter of fact most other 

Europeans heard of porcelain was in 1596” (Volker, 1954, p. 21).  A porcelana 

chinesa foi muito bem recebida na Holanda. “Very soon after western Europe 

had become acquainted with it, porcelain was enthusiastically welcomed, as 

here was a ware against which no native potter could hold its own. The special 

qualities of the Chinese porcelain, its impermeability and cleaners, its practical 

beauty and relative cheapness, soon made it extremely popular” (Volker, 1954, 

p. 225).  

Através do quantidade da importação desta porcelana pela Companhia 

das Índias Orientais Holandesas, pode-se observar que a Holanda e até a 

Europa estavam intimamente ligadas a este comércio de porcelana com a 

China. Após o estabelecimento da Companhia Holandesa das Índias Orientais, 

em julho de 1610, os navios mercantes holandeses chegaram a Guangzhou e 

compraram cerca de 9227 peças de porcelana. Em 1612, 38.641 peças de 

porcelana chegaram à Holanda, mas em 1614, o número subiu para 69.057. Em 

1636, de acordo com a carta de Batavia para a empresa holandesa, de 4 de 

janeiro, era sabido que seis navios regressavam à Holanda levando 259.380 

peças de porcelana (Wan, 1999, p. 117). Em 1637, havia 210 mil peças de 

porcelana enviadas para a Holanda. Em 1652, os holandeses ocuparam Taiwan 

e substituíram o domínio português no Pacífico Ocidental. Ao mesmo tempo, 

eles imediatamente se tornaram os maiores compradores da porcelana de 

Jingdezhen. Desde 1602 até 1657, em cerca de meio século, “o número total de 
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porcelanas chegaram à Holanda era superior a 3 milhões de peças. Este número 

é baseado apenas no manifesto e na fatura e, é claro, não inclui todas as 

porcelanas envidadas para a Europa” (Volker, 1954, p. 21). Ao mesmo tempo, os 

comerciantes holandeses também vendiam porcelana chinesa no Japão. Antes 

de 1638, a Companhia Holandesa das Índias Orientais transportou dezenas de 

milhares de porcelanas chinesas para o  Japão quase todos os anos.  

De facto, o chá, o produto mais vendido, impulsionou a exportação de 

porcelana chinesa. Com o casamento de D. Catarina de Bragança com o rei 

Carlos II, o chá torna-se uma bebida de grande consumo em Inglaterra. Dona 

Catarina tinha o hábito de beber chá e não deixou de o beber em Inglaterra. E 

depois, o hábito de beber chá foi copiado pelas as mulheres de corte e logo se 

tornou popular. Até meados do século XVIII, em Inglaterra, quase toda a gente 

bebia chá todos os dias. Antes de 1860, os holandeses eram os maiores 

comerciantes que se dedicaram no comércio de chá. Durante o período em que 

a Companhia das Índias Orientais, o chá foi vendido a bom preço pelos 

holandeses. A Companhia Holandesa das Índias Orientais comprou muito chá 

da China. Naquela época, a principal maneira de transporte era  o transporte 

marítimo. Por um lado, o chá e a seda importados da China são produtos muito 

leves e após o carregamento, o calado do barco era pouco profundo, portanto, 

era muito perigoso e os barcos corriam risco de afundamento. Por outro lado, 

durante o transporte, o chá e a seda não podem ser molhados, não podendo, 

por isso, ser colocados no fundo do porão. Os comerciantes inteligentes 

escolheram a porcelana chinesa como a carga de lastro. Ao mesmo tempo, a 

procura de conjuntos de chá também estava a aumentar. Quanto mais chá e 

seda fossem exportados para a Europa, mais porcelana chinesa entrava na 

Europa.  

Enquanto realizava o comércio internacional, a Companhia das Índias 

Orientais participava objetivamente da missão dos intercâmbios culturais sino-
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europeus e compartilhava a prosperidade com a “chinoiserie" que prevalecia na 

Europa por mais de um século. Nesse sentido, a “chinoiserie” na Europa é um 

subproduto especial do comércio internacional liderado pela Companhia das 

Índias Orientais no estágio inicial da globalização económica, um fenómeno 

cultural criado por uma variedade de forças. A Companhia das Índias Orientais 

comprou porcelanas de grande quantidade e as transportou para todo o 

mundo para venda, expandindo grandemente a influência da porcelana.  

3. O transporte e a embalem da porcelana 

O transporte da porcelana chinesa fazia-se por terra e por mar. O 

transporte terrestre depende principalmente de mão de obra ou força animal. A 

carga é pequena e os riscos muito elevados. Por causa do peso, da fragilidade e 

por causa dos assaltantes. No início do comércio entre o Oriente e o Ocidente, 

os comerciantes venderam as porcelana aos países da Ásia Central e Ocidental 

ao longo da Rota de Seda. No final da dinastia Tang, a guerra na Rota da Seda 

tornou o transporte terrestre extremamente inseguro. Como consequência, o 

comércio ocidental foi bloqueado. Por isso, depois da dinastia Tang, a 

exportação de porcelana passou a ser transportada principalmente por 

transporte marítimo.  

Como meio de transporte, os navios à vela tinham, em primeiro lugar, a 

vantagem de uma grande capacidade de carga. Os navios daquela época 

dependem principalmente da monção para a navegação no mar. Em 

comparação com o transporte terrestre, o custo de transporte marítimo é baixo 

e a segurança é muito maior. Entre as mercadorias de comércio marítimo, a 

porcelana é mais pesada mas tem o valor alto e é a carga de lastro ideal para 

navios de navegação oceânica. Os navios mercantes estrangeiros que vieram à 

China, compram uma grande quantidade de porcelana e usavam-na como 
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lastro, colocando-a no porão nos navios. A porcelana tornou-se uma das 

mercadorias a granel das mercadorias de exportação da China após as dinastias 

Tang e Song. 

Como disse, Portugal foi o primeiro país a estabelecer relações comerciais 

diretas com a China. No século XVI, Portugal era o líder do comércio marítimo e, 

nessa época, muitas porcelanas eram vendidas em Portugal. Na era do 

comércio marítimo, as vantagens do equipamento, velocidade e tamanho da 

embarcação são, sem dúvida, importantes, assim como os veículos e as armas 

na guerra terrestre. Nesse tempo, Portugal usou várias embarcações para as 

suas descobertas e conquistas, como a Caravela, primeiro, e a Nau, depois.  

Durante a época dos descobrimentos, séculos XV e XVI, a caravela foi uma 

embarcação usada principal pelos portugueses. A caravela era um navio 

relativamente pequeno, adaptado à exploração e deslocava-se a grande 

velocidade. A caravela era um tipo de embarcação de porte médio. 

Normalmente, uma típica caravela portuguesa tinha de 20 a 30 metros de 

comprimento, de 6 a 8 metros de largura, 3 metros de calado e cerca 43 a 69 

toneladas de capacidade e era tripulada por quarenta ou cinquenta homens. 

Nos dias de vento forte, as caravelas conseguiram obter uma boa velocidade. E 

com vento a favor, chegava a percorrer 250 quilómetros por dia (Toth 2018). 

Geralmente, a caravela tinha dois ou três mastros com velas latinas. As velas 

latinas permitiam-lhe bolinar, ou seja, avançar no mar navegando em 

ziguezague contra o vento. Em comparação com outros navios mercantes 

utilizados na mesma época, a grande vantagem das caravelas era a 

versatilidade. A caravela era uma escolha ideal para a navegação costeira, 

porque ela podia entrar em rios e estuários e mesmo em águas baixas era fácil 

manobrar. E obviamente, contornar os recifes de coral e bancos de areia não 

era um problema. No caso de um ataque imprevisto, a caravela também podia 

sair da situação perigosa rapidamente.  
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No século XVI, a importância da caravela diminui, sendo substituída pela 

nau. A nau era um tipo de embarcação de muito maior porte, mais adequada 

para o negócio a longa distância, mais resistente à violência marítima e mais 

poderosa para enfrentar a batalha naval. As naus, segundo Peixoto (2008), 

tinham em geral três cobertas, dois mastros com pano redondo e um com pano 

latino, a ré, e castelos à popa e à proa. A capitania da armada de Vasco da 

Gama, tinha cerca de 120 tonéis de porte, e no tempo de D. Manuel, as 

chamadas naus da Índia chegavam com frequência aos 400 tonéis. A partir de 

finais do século XVI, algumas das embarcações chegaram ultrapassar os 1000 

tonéis. Como o aumento dos conhecimentos sobre as rotas marítimas 

adequadas para aproveitar os ventos mais favoráveis, a nua tornou-se mais 

viável e permitia o transporte de maior tonelagem de mercadorias.  

Além da embarcações, a embalagem da porcelana também era muito 

importante. Como transportar a porcelana, produto muito frágil, durante uma 

tão longa viagem marítima? As três principais mercadorias de exportação da 

China antiga eram seda, porcelana e chá. A seda é uma mercadoria cara e leve e 

geralmente é colocada no topo da cabina. A porcelana e o chá eram colocados 

juntos durante o transporte. Alguns comerciantes estrangeiros encomendaram 

caixas de cânfora à prova de humidade e à prova de insetos, primeiro enchendo 

as caixas com folhas de chá e enterrando a porcelana frágil e preciosa nas 

folhas de chá, para que as folhas de chá evitassem o choque da louça. Depois 

colocavam as caixas na caixa de carga grande, e a área ao redor era cheia do 

chá de segunda classe, o que equivalia a uma dupla resistência ao choque, que 

não só economizava espaço, como também protege+ia eficazmente a 

porcelana.  

O transporte e a embalagem da porcelana exportada incorporava 

plenamente as características dela: era transportada por navios de grande porte 

e a quantidade de exportação era grande, dividida em categorias e tamanhos e 
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colocada na parte inferior da cabine para considerar suficientemente a 

segurança e a conveniência do transporte de longa distância. A rota do 

transporte de porcelana reflete plenamente a sabedoria comercial e o espírito 

aventureiro e comercial dos portugueses. Foi assim que a porcelana chinesa foi 

exportada dos portos, transportada com segurança para todo o mundo, e se 

tornou um serviço de mesa ou uma mobília. 

4. O centro de comércio de porcelana - Macau 

Do ponto de vista do processo de desenvolvimento da história mundial, a 

abertura das cortinas de navegação humana em larga escala no século XV, a 

extensão das rotas tradicionais e a abertura de novas rotas marítimas, 

representavam a tendência geral do desenvolvimento histórico, que começou a 

se integrar. A “Rota Marítima da Seda”também pode ser chamada de “Estrada 

da Cerâmica”, e era uma ligação marítima entre a China antiga e os países 

estrangeiros. Os portugueses navegavam para o Oriente, e Macau emergiu 

como o ponto de encontro da comunicação direta entre a China e o Ocidente. 

A estrada marítima da cerâmica expandiu-se e ampliou-se grandemente, e 

estava em sincronia com a formação inicial do mercado mundial, estimulando 

assim o processo de início da globalização. 

Antes da abertura dos portos de Macau, o número e a escala da porcelana 

comercial sino-portuguesa eram ainda limitados, mas tinham um efeito 

profundo na direção futura do comércio. Apesar da obstrução do governo 

chinês, o comércio de porcelanas entre mercadores portugueses e 

comerciantes chineses nunca se interrompeu desde que os portugueses 

chegaram à costa chinesa. Antes da obtenção de autorizações comerciais, os 

comerciantes portugueses fizeram os comércios ilegal da porcelana no litoral 

de Zhejiang, Fujian e Guangdong. Mais ou menos em 1557, os portugueses 
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foram admitidos estabelecer-se em Macau. Desde então, Macau tornou-se um 

centro de entreposto do comércio chinês e ocidental, formando um próspero 

centro comercial internacional marítimo. 

Depois de os portugueses se estabelecerem em Macau, em 1557, 

dedicaram-se a negócios prósperos. Macau atraiu um grande número de 

empresários e artesãos chineses. Essa situação despertou a atenção do governo 

Ming. Em 1564, Pang Shangpeng, um funcionário da dinastia Ming que se 

dedicava principalmente a assuntos militares, em Fujian, apresentou um 

documento ao imperador e descreveu a geografia de Macau e a origem da sua 

prosperidade nos documentos:  

“No sul de Guangzhou existe um distrito Xiangshan 

que fica perto do mar. Demora um dia para ir de 

Yongmo a Macau. Macau foi cercado pelo mar, é um 

lugar para os estrangeiros negociarem… Todos os 

anos, entre o verão e o outono, os navios dos 

estrangeiros vêm do vento favorável. Havia apenas 

dois ou três navios antes, e aumentaram-se 

recentemente para mais de 20 navios, ou dobraram. 

No passado, os barcos dos estrangeiros estavam 

estacionados em Langbaijiao, e o ambiente lá era 

muito duro e era difícil estacioná-los por um longo 

tempo. Os funcionários de Macau permitiram que os 

estrangeiros montassem tendas e descansassem, 

quando o navio partisse para o mar, as tendas seriam 

removidas. Nos últimos anos, os estrangeiros 

começaram a construir casas e moraram em Macau, 

em menos de um ano há centenas de casas, e agora 

existem mais de mil. Esses estrangeiros entram em 
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contacto com os chineses todos os dias e podem 

arrecadar vultosos lucros todos os anos. Portanto, 

cada vez mais estrangeiros vêem com famílias, 

entrando em Macau e agora existem mais de 10 mil 

estrangeiros em Macau . 1

Pelo documento de Pang Shangpeng (1832), verifica-se que antes de os 

portugueses se estabelecerem em Macau, Langbaijiao era o local do comércio 

sino-ocidental e existiam os funcionários para o administrar. Mais tarde, as 

autoridades locais permitiram que os portugueses se estabelecessem em 

Macau. E o crescimento rápido do comércio chinês e ocidental provocou o seu 

desenvolvimento.  

Com a fixação dos portugueses em Macau, foi criado um entreposto para 

aquisição de produtos chineses e sua exportação para a Europa. Logo após o 

início do comércio marítimo de porcelana sino-europeia, a lucrativa exportação 

de porcelana chinesa, principalmente de porcelana azul e branca, desencadeou 

a chinoiserie na Europa. Os séculos XVI e XVII foram a época de ouro para a 

prosperidade e o desenvolvimento de Macau. Na fase inicial do contacto 

directo entre a China e o Ocidente, o seu estatuto era especial era muito 

importante. Muitas culturas diferentes reuniram-se em Macau. A transmissão 

directa de porcelana azul e branca destacou a importância da posição histórica 

e o papel de Macau na história do intercâmbio cultural entre a China e o 

Ocidente.  
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 Com vantagens geográficas favoráveis, os portugueses iriam 

frequentemente a Guangzhou a comprar porcelana e, ao mesmo tempo, os 

mercadores chineses iriam também a Macau para realizar o comércio de 

porcelanas. Após a dos portugueses em Macau, o comércio de porcelana entre 

os mercadores portugueses e chineses tendeu a ser estável, e Macau tornou-se 

uma base comercial para os portugueses reservarem porcelana chinesa. Macau 

como o ponto de partida do comércio da porcelana chinesa, a esfera comercial 

alcançou o leste da Ásia, sudeste da Ásia, Índia e muitos países europeus. 

Naquela época, os portugueses de Macau não só possuíam os direitos 

comerciais entre a China e a Europa, mas também o comércio entre a China, o 

Japão e Manila, ou seja, o comércio entre a China e o Japão e Manila também 

estava nas mãos deles. 

No processo do comércio, os portugueses descobriram que os produtos 

ocidentais não eram vendidos bem na China e, com objetivo de obter 

mercadorias chinesas, tinham apenas duas maneiras de levantar fundos. Uma 

maneira era ganhar o diferencial de preço. Eles transportaram produtos locais a 

outras zonas asiáticas para vender, claramente incluindo porcelana chinesa. 

Quer dizer, os portugueses ganhavam prata com o comércio entre os países 

asiáticos, e depois eles compravam as mercadorias chinesas para transportar 

para a Europa. Outras vezes, enviavam a prata diretamente da Europa para 

comprarem mercadorias. A razão pela qual eles eventualmente escolheram 

fazer o comércio inter-asiático para obter prata é que as exportações de 

porcelana da China e as vendas para a Ásia eram tão lucrativas quanto as da 

porcelana embarcada da China ou Pattani para Portugal (Volker, 1954, p. 7) 

Através da base de Macau, os portugueses transportavam as porcelanas para 

outras partes do sudeste da Ásia em troca de mais prata para comprar mais 

porcelana chinesa, obtendo lucros com ela.  
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A rota marítima Macau-Japão foi muito importante para os portugueses. 

Eles vendiam porcelana chinesa ao Japão e ganhavam uma grande quantidade 

de prata japonesa. A porcelana sempre foi uma das principais mercadorias 

chinesas de que o Japão precisava. Os conflitos entre a China e o Japão 

intensificaram-se durante a dinastia Ming. Quando o governo Ming ordenou o 

rompimento de todas as relações comerciais com o Japão, as relações 

comerciais ainda eram realizadas através do contrabando. Além do grande 

número de navios de carga chineses que ainda se aventuravam no Japão para o 

comércio de porcelana,  com o objetivo de ganhar prata japonesa, os 

portugueses também se juntaram à atividade de comércio para transportar 

porcelana chinesa para o Japão. Quando as relações sino-japonesas se 

tornaram tensas e o comércio quase cortado, os ocidentais atuavam como 

intermediários e compraram porcelana da China a um preço baixo, mas 

vendiam ao Japão a um preço alto e depois usaram a prata ganhas para 

comprar mais porcelana chinesa e transportar para a Europa.  

Depois que os mercadores portugueses obtiveram a porcelana em Macau, 

passaram a navegar para outras zonas asiáticas, principalmente para o Japão. 

Após a troca pela prata japonesa, eles voltaram a Macau para comprar mais 

porcelanas e sedas, a seguir, eles dirigiram-se para a Europa e passaram por 

várias bases comerciais ao longo da rota: Champa, Jura, Bornéu, Ilhas 

Indonésias, Índia, Pérsia, África Oriental e Lisboa donde partia para o resto da 

Europa. Porcelana grosseira, como grandes pratos e vasos de cerâmica, foram 

enviados para os portos do sudeste da Ásia, Champa, Jura, Bornéu e Indonésia. 

Uma parte da porcelana mais fina foi enviada para a Índia e para a Pérsia, e 

outra parte dela foi enviada para a África Oriental. A melhor porcelana era 

enviada para todas as partes da Europa. A rota centrada em Macau tornou-se a 

principal rota para Portugal enviar porcelana para a Europa durante as dinastias 
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Ming e Qing. A abertura e operação estável da rota permitiu que a porcelana 

chinesa fosse continuamente transportada para todo o mundo.  

Gradualmente, Macau tornou-se primeiro um importante ponto de trânsito 

do comércio internacional de porcelana. As relações diplomáticas relativamente 

estáveis entre a China e Portugal permitiram que a porcelana de exportação de 

Macau se desenvolvesse rapidamente sob a supervisão dos governos locais de 

Guangdong. Em primeiro lugar, os comerciantes de todas as partes do país 

reunidos em Guangzhou podiam comunicar e negociar facilmente com 

empresários portugueses em Macau. A Feira de Exportação de Mercadorias de 

Cantão foi realizada regularmente entre 1535-1559 e 1578-1631, 

permanecendo o comércio no resto tempo em Macau. Em segundo lugar, os 

portugueses gozavam de mais privilégios e imunidades do que outros 

comerciantes que chegaram à China. Por exemplo, o imposto de exportação de 

Macau era de cerca de 10%, querendo assim encorajar a exportação. O imposto 

pago pelos portugueses para comprar mercadorias em Guangzhou também é 

dois terços menor do que o pago por empresários em outros países (Zetian, 

1988, p. 188). 

Como maior porto de exportação de porcelana da Dinastia Ming, Macau 

ocupava, sem dúvida, uma posição importante no comércio global de cerâmica. 

Através das principais rotas do comércio de Macau, a seda, a porcelana e outros 

bens chineses foram exportados de Macau, passando por Goa, para a Europa, 

por Nagasaki para o Japão e  por Manila para as Américas. A seda e a porcelana 

chinesa ligavam todo o mundo. As porcelanas chinesas, como a porcelana azul 

e branca, eram comercializadas em todo o mundo através do cominho marítimo 

e tornavam-se uma mercadoria mundial.  
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III. Porcelana de encomenda 

Vimos como nos séculos XVI-XVIII, as porcelanas chinesas foram 

exportadas para o todo o mundo, tornando-se cada vez mais populares. 

Vejamos agora os géneros típico de porcelana de encomenda. 

1. Géneros típicos de porcelana de encomenda 

Entre elas, a porcelana kraak foi uma das primeiras porcelanas exportadas 

para a Europa em grande quantidade. De facto, entre 1604 e 1657, cerca de 

três milhões de peças da porcelana kraak chegaram à Europa, entrando na vida 

social dos europeus. Esse tipo de porcelana foi fabricada principalmente no 

reino da Imperador Wanli(1563-1620) até cerca de 1640. 

1.1 A porcelana kraak 

Sobre a origem do nome da porcelana kraak existem muitas opiniões. 

Geralmente, é mais aceitável a opinião da raiz do nome Kraak estar relacionada 

com os navios carraca. “Kraak” era originalmente o nome de um navio mercante 

de comércio de Portugal nos séculos XVI e XVII. Como esse navio mercante 

levava frequentemente porcelana produzida na China para vender à Europa. Os 

holandeses e outros europeus referiam-se coletivamente à porcelana chinesa 

enviada para a Europa durante esse período como “porcelana kraak”. Em 1602, 

uma carraca portuguesa, chamada “São Tiago”, foi pirateada por holandeses em 

Santa Helena. E no ano seguinte, Jacob Van Heemsherck pirateou a carraca 

portuguesa “Santa Catarina”, que fora comandada pelo capitão Sebastião 

Serrão. Esta carraca carregou mais de cem mil peças de porcelana chinesa e foi 

levada para Amesterdão, onde a sua carga foi vendida em leilão. Por causa 

disso, esse tipo de porcelana chinesa foi nomeado Karaakporselein (porcelana 
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de carraca) na Holanda. Também existem outras opiniões sobre a origem da 

porcelana kraak. Por exemplo, “kraken”, um verbo holandês significa quebrar. 

Certamente, a fragilidade é uma característica comum entre as porcelanas 

kraak. Alem disso,  “kraken” é também referido ao tipo de prateleiras que é 

frequentemente usada para exibir as porcelana de importação azuis e brancas 

em Frísia, no norte da Holanda.  

Essas diferentes perspectivas sobre a origem do nome da porcelana kraak 

ressaltam o fato de que, durante os séculos XVI e XVII, os dois principais países 

envolvidos no comércio de porcelana chinesa na Europa foram Portugal e a 

Holanda.  

Porcelana kraak é um certo tipo de porcelana azul e branca que os 

europeus apreciaram desde o início. O esmalte de porcelana da porcelana 

kraak é extremamente fino, frágil e transparente como o vidro. Por um lado, 

porque assim podia aumentar a eficiência da produção para atender à 

demanda do mercadoҔpor outro lado, como os impostos de porcelana 

exportada eram calculado por peso, reduziu o uso de matérias-primas para 

reduzir o peso da porcelana. Os modelo e as figuras de porcelana kraak eram 

de estilo chinês. Por exemplo, as pinturas em pratos, garrafas e jarras são todos 

os tipos de temas chineses: cervos malhados, pessoas em paisagens 

montanhosas, lótus, pássaros e rochedos, etc. O protótipo de porcelana kraak 

apareceu no período final do reinado do Imperador Jiajing e permaneceu 

popular até ao reinado do Imperador Wanli. Naquela época, como o Imperador 

Jiajing era viciado em taoísmo e imortalidade, o símbolo de pintura da 

imortalidade geralmente aparecia na porcelana kraak, como cervos malhados e 

pêssegos. Portanto, a porcelana kraak foi a primeira  porcelana que transportou 

elementos culturais chineses puros para o Ocidente. 

Normalmente, as porcelanas kraak são pintadas com o pigmento azul 

cobalto e branco vidrado aperfeiçoado. Usar painéis radiais foliados é uma 
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principal características da decoração da porcelana kraak, quer dizer, a 

superfície da porcelana é dividida em partes, cada uma contendo o seu próprio 

desenho. Embora o estilo da porcelana kraak esteja em constante mudança, 

uma característica duradoura é o uso de painéis radiais foliados. Sobre as 

características da porcelana kraak, verifica-se na descrição de Rinaldiғ 

“Kraak ware is blue and white porcelain with a brittle 

glazed body and coarse base with radiating chatter 

marks. Decorative fields are often divided into panels. 

Common motifs include naturalistic plants, birds, 

insects, and animals; human figures are also present. 

Rinaldi identifies the following characteristics of Kraak 

ware: thinness and lightness are principal features; 

retained impurities produce pitting and small 

imperfections; glaze has a bluish tinge and, due to a 

slight incompatibility with body materials, has a 

tendency to flake off on rims; rims are flat, everted, or 

straight and foliated lips predominate; foot rims in 

dishes have rounded edges and are often undercut, in 

bowls they are thin and straight, the edge is always 

unglazed and it is common to find coarse sand adhere 

ing around the footring” (Rinaldi, 1898). 

Na Imagem 1, a porcelana à direita é comprada no Irão, e a porcelana à 

esquerda é obviamente um modelo feito para a Europa. O tipo de jarro com 

bico é chamado gomil. Inicialmente o gomil é uma chaleira ou um jarro de 

vinho que pode derramar água ou vinho do pescoço de jarro e despejá-lo da 

boca de jarro. Este gomil é uma porcelana kraak. A porcelana de kraak em 

configuração de gomil pode ter sido originado na Índia e, a partir daí, tem sido 

largamente utilizado no Sudeste Asiático e no Médio Oriente, mesmo depois, o 
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mercado português encomendou alguns dispositivos deste modelo decorados 

com flores azuis e brancas (Salgado, 2202, p. 124; Jörg, 2003, p. 24). O gomil na 

foto é feito para o mercado do Oriente Médio. No passado, acreditava-se que 

os clientes ali rejeitariam a decoração com bebés chineses. A decoração com 

bebés chineses significa auspicioso. As pessoas nos países islâmicos 

geralmente não gostam da decoração figurada porque a islamismo não permite 

o culto de imagens. Em alguns lugares e em situações apropriadas, os retratos 

poderão ser permitidos. Por exemplo, o gomil na foto abaixo pode ser 

fornecido como um contêiner doméstico para o mercado iraniano (Stanley, & 

Vernoit, 2004, pp. 43-52). 

O recipiente hexagonal à esquerda na Imagem n.º 1 é um saleiro que 

pode servir como uma decoração atrativa na mesa de jantar. A superfície do 

saleiro é dividida em seis partes, cada parte decorada com o seu próprio 

desenho. Uma das partes foi pintada com criatura mítica de Bai Ze (ጮ၂), um 

um animal mítico da mitologia chinesa e símbolo de bom auspício). As outras 

duas partes foram decoradas com pássaros. Este estilo de decoração é um dos 

típicos temas de decoração chinesa e também foi muito comum nas porcelanas 

chinesas de exportação para a Europa. Esta porcelana delicada com rostos de 

animais e pés em forma de animal descendeu do saleiro de prata europeu da 

década de 1580. 

A posição importante do sal na cozinha e na gastronomia sempre se 

refletiu nos preciosos materiais usados pelos recipientes que o conservaram, 

por exemplo, saleiro de prata e saleiro de porcelana. Antes da modernização, o 

sal era muito precioso e raro no norte da Europa, e era acessível apenas para as 

pessoas de alta classe na época. No final do século XVI, as pessoas ricas 

sentavam-se à mesa alta, enquanto seus servos sentavam-se em mesas mais 

baixas. O saleiro foi colocado no centro de uma mesa alta para que apenas 

aqueles com uma certa identidade possam obtê-lo. No entanto, aquelas 
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pessoas que não foram respeitadas, enquanto estavam sentados às mesas de 

prateleira baixas foram referidos como "abaixo do saleiro” (Below the salt). 

“Abaixo do saleiro”, o termo começou a aparecer durante o uso de tais saleiros 

de porcelana. A frase foi usada em uso figurativo no final do século XVI, como 

mostra esta citação de Cynthia's Revels, 1599, de Ben Jonson: "His fashion is not 

to take knowledg of him that is beneath him in Cloaths. He never drinks below 

the salt” (The Phrase Finder, s. d.). 

O pote ovóide mostrado na Imagem n.º 2 é uma porcelana kraak típica, 

encomendo por Portugal. A decoração do pote é repartida por painéis 

pentagonais em algumas partes. A superfície do grande pote contem muitos 

elementos. Cada um dos seis painéis no bojo amostra no top edifícios especiais 

construídos por torres. Os animais como elefantes, leões, pavões e grous 

organizam-se simetricamente em torno de um elemento. O gargalo é decorado 

com um enrolamento vegetarista. 

Imagem n.º 1. Peças de porcelana kraak:  
Saleiro (à esquerda), 1590-1610. Alt. 147 mm;  

Gomil (à direita), 1590-1600. Alt. 140 mm

Fonte: Mengoni, 2014, p. 20.
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No uso de decorações de painéis radiais foliados da porcelana kraak, 

alguns temas e desenhos aparecem repetidamente. Na foto abaixo à esquerda, 

Imagem n.º 3, há um séria de decoração típica de painéis radiais foliado no 

prato. O prato alternadamente pintado com desenhos auspiciosos, crisântemos 

e girassóis que simbolizam felicidade. A parte central do prato é decorada com 

um tema de longa duração - dragões, voando em nuvens e flores. 

No prato da Imagem n.º 4, é fácil verificar o que é que a decoração típica e 

mais usada na porcelana kraak de exportação. A superfície da borda do prato 

dividiu-se em muitas partes e cada parte foi decorada com Callistephus 

chinensis, mas também pode ser crisântemo. A Callistephus chinensis, mais 

conhecida em Portugal como Sécia , ou Sécia Pluma, tem outros nomes em 

Português: Áster-da-china, Astér, Malmequer-de-sécia, Rainha-margarida. O 

desenho é provavelmente influenciado pelo estilo iraniano. O desenho de 

Imagem n.º 2. Porcelana kraak. Dinastia Ming, 
período Wanli, c. 1590. Encomenda portuguesa. 

42,6x31 cm.

Fonte: Colecção Roberto Backmann
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Callistephus chinensis é muito popular na Europa. Muitas porcelanas decoradas 

com Callistephus chinensis foram dragadas de um naufrágio que afundou logo 

depois de sair do porto de Fuzhou, no sul da China. 

A porcelana kraak de exportação é principalmente feita por encomenda. 

Como a porcelana kraak produzida por Jingdezhen era amplamente apreciada 

pelos nobres e pelas pessoas comuns em muitos países, e tornou-se um 

símbolo de riqueza e moda na época. Os fornos de porcelana de Zhang Zhou 

da China, da Arita do Japão, de Delft da Holanda e muitos outros fornos 

copiaram sucessivamente a porcelana kraak de Jingdezhen. Ao mesmo tempo, 

os comerciantes europeus, sobretudo de Portugal, Espanha e Holanda 

obtiveram enormes lucros no comércio de porcelana kraak. A porcelana kraak 

foi a primeira porcelana chinesa exportada para a Europa.  

A porcelana kraak, com todas as porcelanas azuis e brancas exportadas, 

transportou a civilização chinesa, transmitindo o significado abundante da 

cultura chinesa para todo o mundo. O estilo decorativo da porcelana kraak é 

gradualmente formado com base na forma do estilo decorativo tradicional da 

China e sob a influência do gosto estético dos consumidores, também é o 

Imagem n.º 3. Prato. Porcelana kraak, 
1615-1624. Diâmetro 312 mm

Imagem n.º 4. Prato. Porcelana kraak, 
1662-1722. Diâmetro 273 mm

Fonte: Mengoni, 2014, p. 22. Fonte: Mengoni, 2014, p. 22.
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resultado da influência dos múltiplos fatores da civilização islâmica. O estilo 

decorativo da porcelana kraak é uma testemunha histórica da colisão dessas 

duas civilizações. A bela decoração de painéis radiais foliados parece ser a 

“janela” da cultura, na qual se pode ver as profundas trocas entre as culturas. 

1.2 A porcelana heráldica 

Depois da confusão do período de transição entre as dinastias Ming e 

Qing, os comerciantes europeus reconstruíram suas relações comerciais com a 

China e começaram a encomendar porcelanas chinesas influenciadas pelo 

estilo europeus. Estas ordens, conhecidas como “china de encomenda”, foram 

aceites pela Companhia das Índias Orientais. Quando os navios mercantes 

chegavam à China, essas ordens eram imediatamente enviadas para fábricas e 

fornos de Jingdezhen e de Guangzhou. Depois de carregados, os navios de 

mercadorias regressavam à Europa. Dentre as encomendas especiais, a 

porcelana heráldica era uma das mais populares.  

As encomendas da porcelana heráldica começaram na primeira metade 

do século XVI, quando a família real portuguesa e os nobres encomendaram 

pela primeira vez porcelana azul e branca com heráldica. A mais antiga 

porcelana heráldica portuguesa que se conhece remonta à década de 1540. A 

procura dessa porcelana continuou até por volta de 1630. Após essa fase inicial, 

a encomenda da porcelana heráldica quase parou durante grande parte do 

século XVII, sendo recuperada cerca de 1690 e atingindo o seu pico no século 

XVIII. O número de encomendas de porcelana heráldica em diferentes países 

foi diferente. Os britânicos foram os principais clientes de porcelana heráldica. 

Terão encomendado cerca de 3000 peças. Os holandeses também 

encomendaram um grande número de peças porcelana heráldica, 

especialmente talheres. Os portugueses terão encomendado, tal como os 
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holandeses, à volta de 500 peças de porcelana heráldica. O número de peças 

encomendadas pelos espanhóis é residual: apenas 75 peças (Yu, 2011, p. 141). 

Para conhecer bem a porcelana heráldica deve-se primeiro entender o 

brasão europeu. O brasão europeu é um símbolo colorido desenhado de 

acordo com regras específicas. É uma identificação exclusiva de um nobre ou 

de uma família da nobreza. O brasão europeu nasceu no campo de batalha no 

século XII. Como mostram muitas ilustrações, quando um cavaleiro participava 

na guerra, segurava uma lança na sua mão direita, e na mão esquerda exibia um 

escudo decorado com o brasão que o identificava. Daí uma designação das 

duas mais conhecidas do brasão: brasão de armas. A outra era brasão de 

família. Em Inglês há duas palavras diferentes: “coat of arms” e “family crest”. No 

entanto, a partir do século XIII, não importava se se tratava de um nobre ou de 

uma pessoa comum, desde que as regras do brasão fossem observadas, toda a 

gente podia (e queria) ter um brasão. Mesmo hoje, o brasão é uma forma de 

identificação de um indivíduo, de uma família, de um exército, de uma 

organização ou até mesmo de uma empresa. É uma espécie de bandeira, 

embora não tenha a importância que tinha para a nobreza medieval. O brasão é 

como um desenho da genealogia, que pode refletir o género, o casamento, a 

ancestralidade, a descendência e as honras do portador. Os sinais ou símbolos 

usados no brasão também refletem com frequência as preferências e 

experiências do seu portador. Através da composição do brasão, pode-se 

remontar à origem, a fé, as experiências de grandes eventos e outras 

informações de uma ou mais famílias, ou seja, pode-se refletir o contexto 

histórico de uma época e região pelo brasão. A porcelana decorada com esses 

brasões obtive o nome especial — a porcelana heráldica.  

A razão para a popularidade da porcelana heráldica é que, na sociedade 

da época, a genealogia familiar, a aliança aristocrata e a identidade corporativa 

eram cruciais para a manutenção das redes sociais e o desenvolvimento das 
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relações sociais. A prática da adição de brasão a talheres, telas e mobiliários tem 

uma longa história na Europa, sendo estes utensílios expostos em locais 

privados ou públicos. Por volta de 1700, a porcelana da China e do Japão 

também estavam disponíveis no mercado, por isso o brasão também começou 

a espalhar-se na porcelana. Talheres decorados com  brasão são usados para 

exibir em ambientes formais e privados, por exemplo, as chávenas de chá. 

Como resultado, a porcelana tornou-se um meio ideal para exibir estatuto social 

e relações familiares. A porcelana heráldica era feita para eventos especiais, 

como casamentos e eventos comemorativos. Muitas porcelanas eram 

decoradas com letras ou figuras heráldicas relacionadas a um personagem e a 

um dia especial. 

Em geral, a porcelana mais antiga tem um maior brasão. E a porcelana 

heráldica dos países do norte, como a Alemanha, a Holanda e outros países 

geralmente tem desenhos maiores. No entanto, os brasões da porcelana 

heráldica encomendada pelos britânicos não eram grandes. Especialmente, 

durante o reinado de Qianlong, o brasão só ocupava uma pequena parte da 

Imagem n.º 4. Prato. Porcelana heráldica. 
Dinastia Qing, Reino de Qianlong, 1768. 

Diâmetro: 217 mm

Fonte: Yu, 2011, p. 144.
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porcelana. Algumas porcelanas heráldicas foram projetadas de forma muito 

inteligente, como uma porcelanas heráldica de um nobre inglês, que, 

habilmente, colocou o brasão da família na árvore. Outras vezes, o brasão  de 

uma família era pintado no portão do castelo. Com mostro na Imagem n.º 4, o 

brasão foi pintado na ponte e perfeitamente integrado com o ambiente 

circundante. 

Algumas porcelanas heráldicas são decoradas com um brasão conjunto, 

unindo brasões de duas famílias na mesma porcelana. Como amostra na 

Imagem n.º 5, no prato existem dois brasões, um da família de Peach e o outro 

da família de Samll. Este prato foi encomendado por Samuel Peach, que serviu 

como chefe da Companhia Britânica das Índias Orientais de 1773 a 1784. Este 

brasão conjunto ocupa uma pequena parte da parte superior do prato de 

porcelana, enquanto o resto do prato desenha uma paisagem ao ar livre. Há 

quatro chineses, um dos quais está a fazer voar um papagaio em forma de 

borboleta. De facto, a decoração tão tradicional chinesa é muito rara na 

porcelana heráldica. 

Imagem n.º 5. Prato. Porcelana heráldica, 1770. 
Diâmetro: 222 mm

Fonte: Mengoni, 214, p. 54.

�

Imagem n.º 6. Jarro. Porcelana 
heráldica, 1540-1545. Alt.: 187 cm

Imagem n.º 7. Sino chinês
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Os portugueses foram os primeiros europeus a encomendar porcelana 

heráldica. O brasão real do rei D. Manuel I (1469-1521) de Portugal já foi 

pintado com um esmalte azul no pote de estilo chinês no século XVI. O brasão 

de porcelana na Imagem n.º 6 pode ter sido copiado de uma ilustração, de uma 

moeda ou de uma medalha. O brasão na porcelana está invertido e  a coroa em 

baixo devia estar no topo. Talvez, aos olhos dos artesãos chineses o escudo 

possa ter parecido um sino. Essa porcelana é um jarro de estilo chinês feito para 

o mercado Português de1540 a 1545. Este jarro reflete o impacto multifacetado 

dos mercados novos de porcelana de exportação. É um brasão português feito 

em Jingdezhen em estilo “islâmico”. O esmalte azul espesso faz com que pareça 

uma porcelana azul e branca primitiva. 

Devido à complexidade dos desenhos heráldicos europeus e às diferenças 

culturais, muitos animais, flores, pássaros e até mesmo as letras que aparecem 

no brasão não são reconhecidos pelos artesãos chineses. Os artesãos chineses 

tentavam copiar tão escrupulosamente quanto possível os temas europeus, 

chegando a reproduzir as indicações técnicas do desenhador, escrevendo, por 

Imagem n.º 6. Jarro. Porcelana 
heráldica, 1540-1545. Alt.: 187 cm

Imagem n.º 7. Sino chinês

Fonte: Xueli, 2008, p. 140. Fonte: www.baike.com.
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exemplo, os nomes das cores em caracteres europeus, em vez de utilizar a tinta 

correspondentes (Antunes, 1999, p. 104). Os artesãos chineses só copiaram os 

desenhos que foram entregues pelos estrangeiros. Não tiveram acesso à 

comunicação e consulta com os clientes europeus. Portanto, alguns erros 

ocorreram no processo de fabricação da porcelana heráldica. Assim, o texto 

explicado do desenho ou no desenho ou o quadro da pintura chegou a ser 

tomado como parte do padrão e pintado na porcelana. Há também alguns 

erros de ortografia de palavras estrangeiras. O custo da porcelana heráldica é 

elevado, e o tempo de fabricação, mais o tempo de transporte, geralmente 

levava cerca de dois anos para ser chegar às mãos dos compradores. O cliente 

aceitava as peças, mesmo que descobrisse que a heráldica da sua encomenda 

estava errada. Esses erros tornaram-se uma parte interessante das trocas 

culturais entre a China e o Ocidente. E este tipo de porcelana heráldica tornou-

se uma mercadoria de alto preço nos leilões ou coleções de hoje. 

A Imagem n.º 8 mostra a porcelana heráldica da família do nobre escocês 

John Haldane de Gleneagles, um capitão da Companhia das Índias Orientais. O 

padrão de desenho o foi enviado com um quadro, mas os artesãos de 

Jingdezhen também pintaram quadros na porcelana. Esta porcelana foi muito 

especial por causa da pintura errada, de composição especial. 

A identidade do subscritor de porcelana heráldica varia de acordo com a 

fase de desenvolvimento comercial e o desenvolvimento social. No Reino 

Unido, os subscritor es do início do século XVIII eram pessoas que tinham 

relações políticas e económicas com a Companhia das Índias Orientais ou com 

os empregados da Companhia das Índias Orientais. Entre os acionistas, 

diretores e funcionários de nível médio e sénior da Companhia das Índias 

Orientais, mais de 60% deles vinham das famílias que possuíram os brasões. 

Eles mesmos eram clientes de porcelana heráldica. A companhia também 

estipulava que, do capitão ao emprego comum da tripulação, todos eles 

�62



podiam comprar e transportar uma certa quantidade de mercadorias por conta 

própria para enviar ao seu país para venda.  

A porcelana heráldica era lucrativa como mercadoria de comércio privado. 

Portanto, as porcelanas heráldicas encomendadas para os próprios ou para seus 

parentes e amigos era muito comum. A partir de 1730, o número de 

encomendas de aristocratas e nobres europeus aumentou rapidamente. No 

final do século XVIII, pessoas de sucesso de várias indústrias, associações e 

empresas também aderiram à encomenda da porcelana heráldica, buscando 

imitar a nobreza. Naquela época, a maioria das porcelanas era feita por 

encomenda em conjunto, e o número médio de porcelanas em cada conjunto 

era superior a 200 peças. As encomendas de porcelana de heráldica eram 

supervisionadas pessoalmente pelo capitão. A partir do momento em que a 

encomenda era feita até a porcelana heráldica chegar às mãos dos 

compradores europeus. Podia demorar de dois a três anos, em alguns casos, 

levava cerca de um ano. Devido a um longo período de fabricação, o custo de 

Imagem n.º 8. Prato. Porcelana heráldica, 1725. 
Dinastia Qing. Reinado Yongzheng. Diâmetro: 

362 mm

Fonte: Yu, 2011, p. 146.
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encomenda de porcelana heráldica também era muito alto. O seu preço era de 

5 a 25 vezes maior do que o da porcelana de comércio a granel da Companhia 

das Índias Orientais. 

A porcelana heráldica é o testemunho histórico do comércio sino-

ocidental e das trocas culturais durante este período. Na porcelana heráldica, 

não podemos apenas sentir o romance e a elegância das artes decorativas 

europeias, mas também sentir a afinação e a maravilha da tecnologia tradicional 

da fabricação de porcelana chinesa. A porcelana heráldica era verdadeiramente 

um cartão de visita da China. Ela saía do porto de Guangzhou, viajando pelo 

mar, chegando a Portugal, Holanda, Reino Unido, França, Suécia, Américas e 

outros países e regiões, liderando o novo estilo de vida do Ocidente. De outro 

ponto de vista, a porcelana heráldica chinesa era um bom portador que 

registrava os gostos estéticos, os detalhes históricos, a busca da fé e os 

costumes dos ocidentais em diferentes períodos. A porcelana heráldica é 

produto das trocas culturais entre a China e o Ocidente. Essas porcelanas de 

exportação, feitas sob encomenda, não são apenas produtos de exportação 

chineses, mas também cristalizações da cooperação entre artistas chineses e 

ocidentais. Quer dizer, a porcelana heráldica mistura estética e criatividade 

chinesas e ocidentais.  

2. Os temas do desenho da porcelana de encomenda 

Como disse, a porcelana de encomenda testemunha o intercâmbio 

cultural entre a China e o Ocidente, refletindo o gosto estético da Europa 

durante aquele período. A economia, a política, a história e cultura da Europa 
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foram refletidas através da decoração da porcelana de encomenda. Por volta de 

1700, os requisitos da porcelana de encomenda para os clientes europeus 

tornaram-se cada vez mais específicos. Padrões decorativos e estilos de 

caracteres usados pelos artesãos de porcelana chinesa tornaram-se cada vez 

mais diversificados. Os artesãos usavam a superfície lisa de porcelana como 

telas, mas a transformação de imagens bidimensionais em objetos 

tridimensionais deve ser modificada, especialmente em porcelanas, como taças, 

tigelas, vasos e estátuas. 

Os temas ocidentais incluem motivos religiosos, mitos, fábulas, eventos 

históricos, cenas de namoro, cenas como caça, agricultura e guerra. Figuras 

famosas e eventos políticos da época também eram temas muito populares. 

Esses temas decorativos são inteiramente representados em porcelana ou 

cercados por vários ornamentos. As formas de expressão são muito diversas: 

algumas são cópias exatas do original, enquanto outras mostram grande 

liberdade na reprodução e modificação do original. Vejamos os temas mais 

típicos do desenho na porcelana chinesa. 

2.1. Os temas religiosos  

A razão pela qual a porcelana chinesa se tornou o portador da cultura 

religiosa ocidental e o meio de divulgação da religião é devido à importância 

que a religião tinha nas sociedades europeias, tanto na Idade Média como na 

Época Moderna (Hespanha, 1993, pp. 287-299). Por outro lado, nas dinastias 

Ming e Qing, com o contínuo desenvolvimento do comércio sino-ocidental, um 

grande número de missionários ocidentais entrou na China. Esses clérigos 

trouxeram o cristianismo para a China. Gradualmente, os chineses 

familiarizaram-se com assuntos religiosos ocidentais. Na Europa, muitos dos 

que encomendavam porcelana com brasões também encomendavam 
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porcelanas com temas religiosos. Desta forma, a arte da porcelana chinesa e a 

cultura religiosa ocidental foram organicamente integradas, constituindo uma 

porcelana de encomenda especial que contém o tema das religiões europeias 

dos séculos XVII a XIX. Naturalmente, este tipo de porcelana tornou-se um 

importante meio para a propagação do Cristianismo e Catolicismo na China, 

nos primeiros tempos, ampliando os canais de intercâmbio cultural entre a 

China e o Ocidente. 

O prato na Imagem n.º 9, decorado em cor de ferrugem. Ao centro, 

representa o Baptismo de Cristo por São João Baptista. São João pegou uma 

concha e derramou água na cabeça de Cristo. Mais acima, o Espírito Santo 

apareceu sob a forma de pomba brilhante. O prato é enquadrado por um 

bonito rebordo decorado com folhas de frutas e de flores com estilo semi-

europeu e semi-oriental. A inscrição na porcelana “Mat. 3.16” indica que a 

imagem representa o versículo de Mateus sobre o batismo no rio Jordão. 

“Assim que foi baptizado, Jesus saiu da água. Nesse momento, abriram-se os 

Imagem n.º 9. Prato. Baptismo de Cristo. 
Porcelana, “Rouge de Fer”, China, Dinastia 

Qing, início do Reinado de Qianlong, c. 1735. 
Diâmetro: 243 mm

Fonte: Coimbra, Colecção Telo de Morais, inv. n.º 
61C
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céus e Ele viu o Espírito de Deus a descer sobre Ele como uma pomba” (Mat. 

3:16). De facto, antes de 1740, apenas os dois temas religiosos ocidentais 

apareceram na porcelana chinesa, o Batismo e a Crucificação, talvez porque o 

batismo era muito importante para os missionários difundirem o trabalho do 

evangelho na China. 

Entre as porcelanas de encomenda, a heráldica e o monograma também 

são frequentemente encontrados na porcelana com tema bíblicos. As faces da 

floreira na Imagem n.º 10 são decoradas com ramos de peónias e crisântemos, 

ao mesmo tempo, sobreposta a flores de lótus. A floreira apresenta a face nobre 

com essas decorações. E no centro da face está pintada a heráldica religiosa da 

Companhia de Jesus.  

A Companhia de Jesus, cujos padres criaram o vicariato de Nanquim, em 

1599, gozaram da proteção do Imperador Wanli (1573-1619). O padre Ricci, o 

verdadeiro fundador das missões em solo chinês, chegou a viver na sua corte 

(Mengoni, 2014, p. 91). Existe o escudo oval verde com as iniciais IHS. IHS é a 

abreviação do nome latino de Jesus, que significa Iesus Hominum Salvator, ou 

seja, Jesus, Salvador da Humanidade. As iniciais IHS desta floreira estão 

Imagem n.º 10. Terrina. Dinastia Qing, período Qianlong, c.
1720. Encomenda portuguesa, 13x19,3 cm

Fonte: Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga. Inv. N.º 265
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sobrepujadas pela cruz, e em baixo, existem os três cravos da Crucificação, a 

vermelho. 

Algumas porcelanas produzidas especificamente para o mercado de 

porcelana de exportação foram pintadas com histórias da Bíblia. O prato de 

porcelana na Imagem n.º 11 é uma ilustração. No prato descreve a história que 

José é assediado pela mulher de Potifar. Este prato de porcelana mostra que a 

mulher prendeu a capa de José. No início do século XVI, um novo tipo de 

erotismo feminino surgiu na arte da Renascença. Naquela época, esta história 

tornou-se um tema popular na estamparia. Na Europa, existem muitos estilos 

artísticos para a expressão visual desta história. A porcelana é uma das formas 

mais importantes de expressão artística. 

Além do cristianismo e das histórias da Bíblia, os retratos de figuras 

religiosas geralmente aparecem na porcelana de encomenda. Como amostra 

na Imagem n.º 12, dois retratos dos teólogos protestantes, Martinho Lutero e 

João Calvino, estão pintados nos dois vasos de meados do século XVIII. No 

baixo dos vasos, escreveu-se Martinus Lutherus e Ioannes Calvinus. O retrato de 

Lutero, o teólogo alemão fundador do protestantismo, também apareceu 

noutras porcelanas chinesas, mas o retrato do reformador francês Calvino era 

muito raro (Mengoni, 2014, p. 91). Nos séculos XVI-XVIII, a Europa do norte 

abraçou o protestantismo, especialmente na Holanda e na Alemanha. Por isso 

os livros sobre os ensinamentos e as estampas dos reformadores luteranos ou 

calvinistas podem ser amplamente difundidos por todo o país. Artesãos 

chineses fizeram algumas mudanças enquanto copiavam a pintura original. Eles 

omitem a data de nascimento, e quando escrevem o nome Johannes perderam 

a letra H. Além disso, eles também pintaram inadequadamente a ornamentação 

de ondulação folheada a ouro de estilo rococó. Tudo isso explica que estes 

artesãos não compreendiam o significado dessa decoração europeia. 
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2.2 Os temas mitológicos clássicos gregos e romanos 

Na porcelana de encomenda produzida por volta de 1735-1740, a 

mitologia grega e romana tornou-se um tema favorito, integrado no movimento 

cultural neoclássico. Por esse facto, este tema é o mais representado entre as 

porcelanas de decoração europeia das Companhia das Índias Orientais. O mito 

está cheio da imaginação das pessoas, combinada com a delicada porcelana 

chinesa, para satisfazer a busca de beleza artística pelos europeus. 

A decoração do prato na Imagem n.º 13 descreve uma cena famosa na 

mitologia grega: Aquiles (um herói na Guerra de Tróia) foi imerso na Styria por 

sua mãe Thetis, o rio na sepultura, a fim de torná-lo invulnerável, deixando-lhe 

uma parte seca – o calcanhar de Aquiles. Este desenho foi produzido por Edmé 

Jeaurat, em 1719, e foi copiado para a estampa de Nicolas Vleughels. O padrão 

dessa pintura cobre toda a superfície do prato e é diferente da maioria das 

outras obras de tinta que foi pintada em um círculo ou oval. 

�69

Imagem n.º 11. Prato. Porcelana de 
encomenda,1750. Diâmetro: 209mm

Imagem n.º 12. Vaso. Porcelana de encomenda, 
1730-1760. Alt.: 211mm

Fonte: Mengoni, 2014, p. 89. Fonte: Mengoni, 2014, p. 91.
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As limitações artísticas dos pintores chineses na imitação de cenas 

mitológicas europeias são óbvias, especialmente ao expressar padrões 

femininos nus. A maioria desses padrões é pintada com esmalte e a ignorância 

da anatomia do pintor às vezes causou a proporção da imagem muito ridícula. A 

decoração do prato na Imagem n.º 14 mostra um conto da mitologia grega que 

se chama o julgamento de Páris e este evento é um prelúdio para a Guerra de 

Tróia. O mito começou no Olimpo, durante o casamento de Peleu e Tétis. Éris, a 

deusa da discórdia, ela foi ao casamento, mas não tinha sido convidada. No 

entanto, ela deixou anonimamente uma linda maçã dourada, com as palavras 

“καλλίστῃ” o que significa que "Para a mais bela”. Assim, as três deusas mais 

poderosas, Hera, Afrodite e Atena, imediatamente se colocaram a disputar a 

maça de ouro. O rei do Olimpo, Zeus, passou esse tarefe para Páris. E Afrodite 

garantiu a Páris o amor da mais bela mulher do mundo. Então, como amostra na 

imagem no prato, Páris está a oferecer a Afrodite a maçã de ouro da discórdia. 

Obviamente, nenhuma deusa neste mito é bonita, porque as costelas de uma 
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Imagem n.º 13. Prato. Porcelana de 
encomenda, 1735-1740. Diâmetro: 229mm

Imagem n.º 14. Vaso. Porcelana de encomenda, 
1750. Diâmetro: 229mm

Fonte: Mengoni, 2014, p. 93. Fonte: Mengoni, 2014, p. 93.
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deusa são pintadas nas costas, e o peito e os joelhos são apenas círculos 

pendurados no corpo. 

Os europeus estavam muito familiarizados com essa mitologia, mas para 

os artesãos chineses da época era muito estranha. Embora os clientes europeus 

tenham fornecido pinturas para imitação, ainda é difícil para os artesãos 

chineses distinguir a relação entre os personagens na pintura, sem falar no 

caráter dos personagens.   

Ainda existem muitas porcelanas de encomenda com tema de mitologia. A 

cafeteira da Imagem n.º 15 é um bom exemplo. A cafeteira bonita com tampa 

em cúpula e fruto como pega, e bico saliente é como o bico do galo. O bojo é 

decorado com flores bonitas. A forma desta cafeteira é inspirada numa 

porcelana de Meissen de cerca de 1740 (Antunes, 1999, p. 284). O centro da 

cafeteira tem um medalhão como uma cena mitológica. Os protagonistas são 

Imagem n.º 15. Cafeteira. Dinastia Qing, 
período Qialong, c. 1760. Porcelana branca 

decorada com esmaltes da família rosa. 
Encomenda europeia. Alt. 24,5 cm  Larg. 18 cm

Fonte: Lisboa, Coleção Ângelo Caldas 
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Zéfiro e a sua mulher. Zéfiro está a oferecer uma flor em botão a sua mulher. 

Eles vestidos com roupas esvoaçantes, reclinados debaixo de uma árvore. 

Em comparação com pintura a óleo ocidental, desses tempos, a mitologia 

grega da porcelana mudou muito, mas a porcelana de encomenda deste tema 

ainda era muito popular no mercado europeu naquela época. Talvez as pessoas 

não se importassem com a exatidão do quadro e a técnica do artesão. O que 

eles mais valorizariam era a combinação desse pintura de estilo ocidental e da 

porcelana chinesa, que é a beleza única criada pela mistura cultural. 

2.3 Os temas literários 

Na porcelana de encomenda há várias personagens de romances 

populares e clássicos. O tema de literatura são um importante tema para a 

porcelana de exportação. De facto, não é apenas relacionada à literatura 

ocidental, mas também à literatura chinesa. A combinação de porcelana e obras 

literárias é uma combinação especial de realismo e arte. Além das 

características das mercadorias, este tipo de porcelana de encomenda é o 

portador perfeito da expressão artística. 

Por exemplo, no prato de porcelana na Imagem n.º 16, Dom Quixote usava  

armadura e montava o cavalo, liderando o caminho de Sancho Pança. A 

vermelha capa que ele usa dá-lhe imponência. O cavalo que ele monta está 

mover-se para a frente com a cabeça baixa, e parece bastante cansado. Todo o 

quadro é retirado do romance popular do século XVII, Dom Quixote, escrito por 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), em dois volumes: um em 1605 e 
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outro em 1615. O pintor francês Charles- Antoine Coypel (1694-1752) 

desenhou as cenas do Dom Quixote.  

As cenas da fábulas de Esopo também são frequentemente encontradas 

em porcelana de encomenda. A porcelana na Imagem n.º 17 é um exemplo que 

mostra a fábula O cão e o lobo. Um lobo era magro e estava a procurar comida, 

mas não conseguia. No entanto, o cão tentava agradar ao dono todos os dias e, 

por isso, comia bem. O cão persuadiu o lobo a ir para casa e garantiu-lhe que o 

dono também iria alimentar o lobo. Mas quando o lobo aprendeu o custo de 

obter esses alimentos, o lobo desistiu. Porque o cão não estava livre. O dono de 

cão usava a coleira e a corrente para amarrar o cão. Este fábula relaciona a 

busca espiritual dos ocidentais “Give me liberty, or give me death!”. 

Além das obras ocidentais, as cenas da literatura chinesa também 

aparecem na porcelana de encomenda. O fim da dinastia Ming e do início da 

dinastia Qing foi o período de maior desenvolvimento de romances clássicos 

chineses. Entre eles, o Romance da Câmara Ocidental, escrito por Wang Shifu. É 

a mais popular comédia romântica chinesa.  

Imagem n.º 16. Prato. Porcelana de 
encomenda, 1745-1750. Diâmetroғ223 mm 

Fonte: Mengoni, 2014, p. 93.
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O prato de porcelana da Imagem n.º 18 mostra a cena em que Zhang 

Sheng e Cui Yingying se encontram em privado. Zhang Sheng subiu à parede e 

entrou secretamente na casa de Cui Yingying. Dois jovens lutam pelo amor livre 

e rompem o conforto feudal. De facto, na sociedade feudal da China, o 

casamento é determinado pelos pais dos noivos. Por isso, esta cena de literatura 

mostra a busca da liberdade do amor, tema muito popular naquela época. E 

para os estrangeiros, roupas e personagens tradicionais chinesa oferecem-lhes 

imagens preciosas da vida quotidiana do povo chinês.  

A porcelana não só tem um encanto multicultural, mas também tem a 

capacidade de difundir a cultura local. A transmissão de porcelana chinesa nas 

sociedades ocidentais não foi apenas excelente produto da habilidade chinesa, 

mas também oportunidade para os ocidentais olharem a cultura misteriosa 

chinesa que os ocidentais queriam conhecer. Através da porcelana de 

encomenda de temas literários, atestam-se os diferentes gostos literários da 

China e do Ocidente. Obviamente, a troca de culturas chinesas e ocidentais 

promove a diversificação da produção de porcelana. 

3.  As configurações especiais da porcelana de encomenda 

A configuração ou forma é sempre um elemento básico da porcelana. Uma 

porcelana bonita é inseparável da forma elegante e apropriada. A configuração 

geralmente determina a função da porcelana. Em aspecto de porcelana de 

encomenda, as configurações variaram de acordo com as diferentes 

necessidades práticas e necessidades estéticas do clientes ocidentais. No 

entanto, geralmente, a forma da porcelana mais encomendada pelos ocidentais 

era a configuração tradicional chinesa e o pedido era normalmente mudado de 

acordo com a mudança nas configurações domésticas na China. Obviamente, 
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os ocidentais também encomendaram algumas porcelanas de configurações 

especiais. As configurações variadas mostram variedade estética e criatividade. 

Na história do desenvolvimento da porcelana chinesa, a forma de 

diferentes dinastias apresenta características diferentes. A porcelana da dinastia 

Han presta mais atenção à funcionalidade, por isso a forma presta mais atenção 

às funções de armazenamento e dieta, mas também existem algumas 

configurações especiais, como formas animais. Na Dinastia Tang, com base na 

funcionalidade, os artesãos realizaram a sua imaginação e criatividade e a 

porcelana na forma vegetais apareceu. Na dinastia Song, as configurações da 

porcelana eram mais abundantes. A maioria das porcelanas usadas das pessoas 

normais era simples, enquanto a porcelana do palácio real era digna e elegante. 

E na dinastia Ming, apareceram as peças gigantes. Normalmente eram usadas 

como ornamento de casa ou sacrifício religioso. Ao mesmo tempo, a porcelana 

azul e branca foi principalmente aplicada em configurações pequenas e mais 

práticas. A Dinastia Qing deu continuidade ao desenvolvimento de novos 
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Imagem n.º 17. Jarro. Porcelana de 
encomenda, 1740. Altura: 12,7 cm

Imagem n.º 18. Vaso. Porcelana de encomenda, 
1720-1725. Diâmetro: 56 cm

Fonte: Mengoni, 2014, p. 93. Fonte: Yu, 2011, p. 166.
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modelos. Os artesãos da época também imitaram muitas formas de porcelana 

estrangeira, o que tornou as configurações de porcelana cada vez mais 

abundantes nessa época. 

Os ocidentais encomendaram muitas porcelanas de configuração comum 

da China, sendo o prato a mais comum. Além disso, os ocidentais também 

encomendaram algumas peças de configuração especial. No contexto seguinte, 

vou apresentar as peças mais representativas em formas especiais. Essas 

porcelanas eram modificadas e criadas de acordo com diferentes hábitos 

culturais e eram exemplos perfeitos de intercâmbio cultural entre a China e o 

Ocidente. 

A forma animal é uma configuração importante e interessante de 

porcelana de encomenda. Antes de 1700, Jingdezhen produziu porcelanas com 

formas animais, mas até a primeira metade do século XVIII as porcelanas de 

encomenda em formas animais começaram a tornar-se populares no mercado 

europeu. Entre elas, os animais mais imitados são patos, peixes, gansos e 

galinhas.  

Imagem n.º 19. Terrina em forma de carpa. 
Dinastia Qing, período Qianlong, c.
1750-1780. Encomenda portuguesa, 29x47 
cm

Imagem n.º 20. Terrina em forma de 
pato, Dinastia Qing, período 
Qianlong, c. 1760-1780. Encomenda 
europeia, 33-35 cm

Fonte: Sintra, Palácio Nacional de Sintra, Inv. n.º 
62.

Fonte: Lisboa, Col. F. Ferreira dos Santos
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A terrina em forma de carpa, na Imagem n.º 19, é pintada a vermelho ferro, 

excepto a parte do rabo de peixe, das extremidade das barbatanas e dos olhos. 

Com mostra na imagem, a carpa com a boca aberta e o rabo levantado. É 

interessante ter um cavado no flanco do peixe e aplicado com uma tampa. Na 

tampa existe uma pequena carpa como pega. Essa terrina em forma de carpa é 

muito delicada e bastante interessante, adicionando muita diversão à refeição. 

A peça em forma de pato, na Imagem n.º 20, também é uma terrina. O 

cavado dessa terrina em forma de pato é mais largo do que a terrina em forma 

de carpa. A parte inferior do pato é usada como terrina, e a parte superior serve 

de tampa. Não é necessário adicionar nenhum acessório, porque o pescoço do 

pato serve como pega. A cabeça do pato era pintada a vermelho, preto e rosa 

salmão, e os olhos eram pequenos mas brilhantes. As penas do rabo estão 

levantadas. Esse pato parece enérgico. Quando o dono usa essa terrina em 

forma de pato para servir os convidados, não há dúvida de que ele vai receber 

muitos elogios. 

A figura de homem é uma configuração indispensável de porcelana de 

encomenda. Além de figuras religiosas ou ídolos, a porcelana tradicional 

chinesa raramente tem a forma de um personagem. Os artesãos chineses 

produziram as configurações humanas principalmente para atender às 

necessidades do mercado europeu. No início do século XVIII, uma grande 

variedade de configurações humanas tornou-se uma encomenda especial para 

os clientes europeus. Esse tipo de configuração integra praticidade e diversão. 

A mais antiga porcelana em forma de personagem europeia que foi 

exportada para o exterior era um pote feito no final do século XVII. Um homem 

barbado, vestindo um grande calção de montaria plissados e segura uma taça 

na sua mão. Muito interessante é que o chapéu deste homem é usado como 

uma tampa. É difícil descobrir que essa peça seja um pote sem olhar com 

cuidado. A configuração desta porcelana imita a mesma cerâmica feita por 
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Inglaterra e Delft (Mengoni, 2014, p. 99). O pote em figura de homem tem o 

nome especial, “nobody”, um trocadilho. Esta personagem é de um drama 

popular na época que se chama Nobody and somebody. 

 A fonte de porcelana em figura de homem era muito apreciada em toda a 

Europa. Como amostra na Imagem n.º 22, um homem opulento está sentado 

com um sorriso e as mãos sobre a barriga gorda. Ele tem cabelos claros e 

frisados e usa chapéu preto, vestindo fato com ornamento a ouro. Foi copiado 

de um homem de Delft.  

Além das porcelanas em forma de animais e em figura de homem, ainda 

existem algumas configurações especial feitas para o mercado europeu. Por 

exemplo, a caixa de faqueiro. Como toda a gente sabe, o principal serviço de 

mesa utilizado pelos chineses são os pauzinhos. Naquela época, os chineses 

quase não usavam garfo e faca. Por isso, essa caixa de faqueiro é adaptada para 

o mercado europeu e é feita especialmente para os ocidentais. A caixa de 

faqueiro de forma prismática tem a tampa de metal e dentro da caixa existem 

Imagem n.º 21. Pote. Dinastia Qing, 
período Kangxi, c.1680-1700. Encomenda 
europeia. Alt.: 22,7 cm

Imagem n.º 22. Pote Dinastia Qing, 
período Qianlong, c. 1760-1780. 
Encomenda europeia. Alt.L 34 cm

Fonte: Mengoni, 2014, p. 99 Fonte: Mengoni, 2014, p. 99
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espaços divididas a fim de facilitar a colocação de diferentes utensílios de mesa. 

De facto, a porcelana da China dessa configuração é muito rara. Essa caixa de 

faqueiro é uma raridade em cerâmica. Ao mesmo tempo, a existência dessa 

configuração identifica a flexibilidade da técnica dos artesãos chineses. 

Embora essas porcelanas tenham sido produzidas há centenas de anos, 

ainda pode ver-se o gosto estético do Ocidente a partir desses objetos 

chineses. As configurações especiais combinam praticidade e diversão e 

fornecem mais opção para a produção de porcelana. 

4. Centro de porcelana de encomenda- Jingdezhen 

Nos últimos mil anos, entre as montanhas na parte nordeste da província 

de Jiangxi, os artesãos de cerâmica mais destacados concentraram-se, 

formando um incrível paraíso artístico no local. Esta cidade dedica-se à 

fabricação de porcelana que se chama Jingdezhen, conhecida como a capital 

de porcelana. Jingdezhen foi nomeada pelo nome de era. De facto, o nome 

Imagem n.º 23. Caixa de faqueiro. Dinastia 
Qing, período Kangxi, c.1700-1720. 
Encomenda portuguesa. 29x18x11 cm

Imagem n.º 24. A mesma caixa de 
faqueiro, com a tampa aberta

Fonte: Mengoni, 2014, p. 99 Fonte: Mengoni, 2014, p. 99
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original de Jingdezhen era Changnanzhen. Na dinastia Song, Changnanzhen 

produzia a porcelana azul e branca e o imperador foi seduzido profundamente 

por esta porcelana bonita. No período de Jingde (1004-1007), da dinastia Song, 

o imperador Zhao Heng ordenou que Changnanzhen fabricasse a porcelana 

imperial e deu nome de era “Jingde" a Changnanzhen como o nome do local. 

Em consequência disso, Changnanzhen foi renomeado como Jingdezhen. Este 

nome foi usado até agora e já tem a história de mais mil anos.  

A porcelana é uma grande invenção da China e a China é conhecida como 

o país da porcelana. Ao mesmos tempo, Jingdezhen é conhecida como a 

capital da porcelana. De facto, Jingdezhen tem uma história de fabricação de 

cerâmica e porcelana com mais de 1700 anos. A porcelana é um símbolo da 

antiga civilização chinesa, e Jingdezhen é também a representante mais 

importante da fabricação de porcelana desse país de porcelana. Jingdezhen é 

uma cidade localizada no nordeste da província de Jiangxi, agora tem 1,5 

milhões de habitantes. Com boas condições naturais, grande quantidade de 

matérias-primas, em especial feldspato e caulino, madeira suficiente nas 

montanhas próximas, no aspecto de produção de porcelana, Jingdezhen tem 

muitas vantagens. O mais importante é que a rede de transporte da Jingdezhen 

se estende em todas as direções e é fácil conectar com os mercados. O rio 

Changhe liga com lago Poyang, depois pode passar-se pelo rio Yangtze e pelo 

Grande Canal. Portanto, as porcelanas de Jingdezhen podiam ser transportadas 

para os mercados internos e externos pelos rios, sendo assim mais rápido e 

seguro.  

Durante as dinastias Ming e Qing, a indústria de porcelana da China foi 

mais próspera com base na produção de porcelana das dinastias Song e Yuan. 

Jingdezhen, em particular, tornou-se um centro nacional de porcelana com 

condições superiores de fabricação de porcelana. Jingdezhen não produzia 

�80



apenas porcelanas de forno oficial para uso na corte real, mas também produzia 

porcelanas de forno popular que atenderam às necessidades do mercado.   

A porcelana de Jingdezhen é bem conhecida em todo o mundo por ser  

“branca como jade,  

brilhante como um espelho,  

fina como papel, e devia 

soar como um instrumento musical”  

(*�m���e�c�g�9��). 

Branco como jade, brilhante como um espelho, mostra que o esmalte 

utilizado é de alta qualidade, claro e translúcido. Soar como um instrumento 

musical quer dizer que a porcelana era excepcionalmente dura depois de ser 

cozida a alta temperatura. Toque com o dedo, soa como um instrumento 

musical. E fina como papel indica que a modelação fina de porcelana feita à 

mão com menos de 0,5 milímetro de espessura. De facto, naquela época, 

nenhuma outra região do mundo conseguiu atingir este nível de qualidade, 

quer dizer, apenas Jingdezhen tinha essa tecnologia de porcelana especial. 

Estas quatro características a porcelana de Jingdezhen atraem pessoas de todo 

o mundo. À vista disso, Jingdezhen ocupou a posição do centro de porcelana 

de encomenda por um longo tempo. 

“Oer desert sands, oer gulf and bay 

Oer Ganges and oer Himalay,  

Bird like i fly, and flying sing 

To flowery kingdoms of Cathay,  

And bird-like poise on balanced wing  

Above the town of King-te-tching,  

A burning town, or seeming so,  

Three thousand furnaces that glow  

Incessantly, and fill the air  
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With smoke uprising, gyre on gyre,  

And painted by the lurid glare, Of jets and flashes of 

red fire.” 
Ke r a m o s d e H e n r y Wa d w o r t h L o n g f e l l o w 

(1807-1882) . 2

O poeta Longfellow viajou por Jingdezhen no poema. O forno funciona 

dia e noite, e como a descrição no poema, Jingdezhen à noite parecia estar a 

arder. A cidade inteira é como um enorme fogão. Na cena noturna de 

Jingdezhen, descrita por Père Francois Xavier d’Entrecolles (1664-1741), toda a 

cidade é “como um gigantesco fogão em chamas”. De facto, não era uma ilusão, 

mas era um verdadeiro reflexo da produção e operação diárias de Jingdezhen. 

Père Francois Xavier d’Entrecolles foi um missionário jesuíta francês. Na China, 

mudou seu nome para Yin Hongxu (ྨଡ଼ᖃ)҅e viveu em Jingdezhen durante 

sete anos.   

Além de produzir peças raras e exóticas para a corte e produzir porcelana 

caseira para o mercado interno, Jingdezhen também fabrica porcelana para 

clientes em todo o mundo com objetivo de atenderem seus gostos e 

necessidades. Os europeus que vieram para o Oriente para obter lucros 

comerciais, enquanto transportavam um grande número de porcelanas de 

Jingdezhen para a Europa durante as dinastias Ming e Qing, não só abriram e 

expandiram o mercado europeu de porcelana de Jingdezhen, mas também 

transmitiram ao artesãos de Jingdezhen as necessidades européias de 

porcelana prática e estética. Por consequência, estabeleceu-se um mecanismo 

de troca de arte e cultura chinesa-ocidental baseado em porcelana. Desde o 

século XVI, os artesãos de Jingdezhen começaram a produzir a porcelana que 

se adapta ao estilo de vida europeu e às preferências estéticas. Porcelana de 

 http://www.bartleby.com/356/295.html.2
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encomenda gradualmente ocupou uma certa participação no comércio exterior 

de porcelana de Jingdezhen. 

Com o aumento da quota de mercado e aprofundamento da 

compreensão, a porcelana de Jingdezhen gradualmente entrou no quotidiano 

dos povos europeus, e suas características delicadas, finas e suaves 

gradualmente se tornou um estilo estético amplamente reconhecido. O número 

de porcelanas de Jingdezhen exportadas para a Europa aumentou 

significativamente no final da Dinastia Ming até ao início da Dinastia Qing. A 

procura de porcelana Jingdezhen no mercado europeu também foi mais 

abundante e específica.  

Além dos comuns utensílios de mesa, outro tipo representativo de 

porcelana de Jingdezhen, que atende às necessidades práticas dos europeus, 

são os conjuntos de café e chá, encomendados por comerciantes europeus de 

porcelana e vendidos para países europeus. Com a melhoria gradual da dieta 

europeia e a popularidade do café e do chá, os conjuntos de chá e café 

tornaram-se as principais mercadorias do mercado europeu. A encomenda 

destes modelos atesta a capacidade da inovação e flexibilidade de fabricação 

dos artesãos de Jingdezhen. 

O mercado é amplamente difundido, e os requisitos para a porcelana são 

variados, o que levou os artesãos da Jingdezhen a cultivar uma mentalidade 

criativa que se adaptava ativamente às necessidades do mercado. Obviamente, 

o artesanato requintado e a capacidade de inovação também são partes 

integrantes da prosperidade deste capital porcelana. Os novos modelos e 

novas decorações que foram alteradas e inovadas de acordo com as 

necessidades dos europeus permitiram que os europeus não apenas 

experimentassem o valor prático da porcelana de Jingdezhen, mas também 

reconhecessem seu valor estético. 
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Jingdezhen controlou o mercado global de porcelana, não apenas por 

causa de seus produtos excelentes, mas também por causa de sua escala de 

produção e organização avançada. Ao mesmo tempo, o sucesso de Jingdezhen 

representa o pico mais alto da indústria artesanal antes da chegada da primeira 

revolução industrial. Apesar de quase nenhum dos artesãos de Jingdezhen 

deixar seus nomes na história, as suas obras têm uma força invisível que 

continuamente atraiu as pessoas de todo o mundo e obtiveram inúmeros 

admiradores. Como o centro de porcelana de encomenda, Jingdezhen oferece 

possibilidades ilimitadas para a integração das culturas chinesa e ocidental. 

Uma após a outra, as porcelana bonitas e especiais eram produzidas aqui e 

vendidas para todo o mundo. Mesmo na era fechada, elas podiam alcançar 

todos os cantos do mundo. Graças a Jingdezhen, o mundo pode apreciar o 

charme único da porcelana.  
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Conclusão 

A porcelana nasceu na China. A expansão portuguesa e europeia fizeram 

dela um produto global e um objeto de diálogo intercultural. A história da 

porcelana é a história da mistura cultural de civilizações chinesa e estrangeiras. 

Sendo uma grande invenção chinesa, a porcelana é uma grande invenção da 

humanidade, quer dizer, o resultado da civilização compartilhada por toda a 

humanidade. A porcelana chinesa com configurações ou formas distintas, 

complexas, inúmeras cores e fortes gostos estéticos ocidentais foi amplamente 

coletada e encontra-se hoje em museus de todo o mundo, atraindo pessoas de 

todos os continentes. 

Ainda que com brevidade, foi possível mostrar como a descoberta e 

exploração da porcelana pelos ocidentais foi obra dos portugueses a que se 

seguiram outros povos. E o efeito cultural da “descoberta da porcelana” que 

levou os ocidentais a se apaixonarem pela porcelana chinesa e por outros 

produtos da China, como o chá. 

Em apenas duzentos ou trezentos anos, todos os povos do mundo 

conheceram a China, em boa medida, graças à porcelana chinesa. Ao mesmo 

tempo, a China conheceu o resto do mundo por via da pintura e exportação de 

porcelana. Este processo de compreensão mútua, tornou-se mais profundo e 

intenso desde que os portugueses chegaram à China e enviaram as porcelanas 

chinesas para a Europa, por via marítima, pela primeira vez. Foi esse passo que 

desencadeou o interesse dos consumidores europeus pela porcelana chinesa e 

deu origem a trocas mútuas entre a o Oriente e o Ocidente. A exploração dos 

portugueses ofereceu possibilidade infinitas para as trocas culturais chinesas e 

ocidentais, fornecendo assim também um caminho direto e eficaz para a 

exportação da porcelana chinesa. 
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A porcelana tornou-se a moda social nativa da China no século XVI e 

influenciou profundamente a sociedade chinesa. Ela foi transmitida diretamente 

para a Europa. Os europeus apaixonaram-se pela porcelana chinesa com estas 

peças tão delicadas e requintadas. Com as pinturas da porcelana, os europeus 

podiam ver as cenas do quotidiano do povo chinês e até certo ponto 

satisfazerem a sua curiosidade sobre o tão misterioso Oriente.  

Aos olhos dos ocidentais, a porcelana de exportação era elegante, bonita 

e prática, capaz de atender às necessidades de diferentes grupos sociais. Mais. 

A compra de porcelana chinesa influenciou lentamente o gosto e a estética 

ocidentais. A porcelana chinesa teve um grande impacto na vida e cultura 

europeias, tornando-se mesmo uma moda social em Portugal e em toda a 

Europa. A este nível, a porcelana teve uma grande importância para a história 

da civilização europeia e até mesmo para a história da civilização mundial.  

A pintura em porcelana contribui para um melhor conhecimento dos 

hábitos, da arte e dos gostos dos europeus durante séculos. A porcelana 

chinesa foi o meio material da cultura chinesa. Como a “estrada pelo mar” da 

porcelana entrou nas rotas do comércio global, a porcelana de exportação da 

China contactou com a cultura europeia e tornou-se uma testemunha da história 

da comunicação entre o Oriente e o Ocidente. 

As duas principais características da porcelana – a função prática e a 

função estética – indicam que a exportação de porcelana não servia apenas fins 

comerciais, como também fomentava o intercâmbio cultural. A história diz-nos 

que os intercâmbios culturais mais duradouros e bem-sucedidos são 

frequentemente alcançados por meios comerciais. Portanto, a exportação de 

porcelana chinesa foi, na verdade, uma troca cultural sem precedentes. 

Além disso, durante estes trezentos anos de relações económicas e 

culturais, a estrutura do comércio de porcelana chinesa também mudou. 

Naquela época, havia cada vez mais comerciantes privados chineses e o 
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comércio tributário oficial retirou-se gradualmente do palco da história. Os 

ocidentais vieram para a China e trouxeram o grande desejo dos consumidores 

europeus pela porcelana chinesa. A grande procura do mercado mundial e a 

estimulação dos lucros fizeram prosperar o comércio de porcelana chinesa. 

Ainda que o governo tenha tentado implementar medidas rigorosas para banir 

o comércio marítimo não teve como o impedir. A rede chinesa de comércio de 

porcelana expandiu-se gradualmente da rede regional do Sudeste Asiático para 

todo o mundo, exceto a Austrália. O crescente comércio de porcelana nesses 

trezentos anos é suficiente para mostrar que a China não estava fechada nessa 

época. 

Comerciantes ocidentais vieram para a China, levando a porcelana chinesa 

a um lugar mais amplo para atender às necessidades dos consumidores, a 

ponto de os próprios ocidentais também possuírem suas próprias fábricas de 

porcelana. Este processo comercial refletiu os traços da interação da China com 

o mundo. Com a variedade de formas, a abundância de desenhos e a 

diversidade de estilos, a porcelana daquele período é influenciada por 

elementos muito diferentes. De um modelo chinês completo a um modelo 

ocidental completo, de um tema chinês completo a um tema ocidental 

completo, a uma fusão de temas chineses e ocidentais, de um estilo chinês 

completo a um estilo ocidental completo, este processo de mudança é um 

reflexo da integração cultural chinesa e ocidental, culturas tão diferentes, até aí 

quase desconhecidas, mas que gradualmente entraram em contacto uma com a 

outra. 

A decoração de porcelana da China, nos séculos XVI-XVIII, é um capítulo 

importante das histórias da arte chinesa e europeia. As configurações, os temas 

decorativos e os interesses estéticos testemunham a troca cultural que 

conheceu momentos de grande compreensão mútua. As artes chinesa e 

ocidental reproduzem vividamente o desenvolvimento social da China e do 
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Ocidente durante o comércio marítimo. No processo de fabrico e exportação 

de porcelana chinesa, a decoração espelhava a riqueza cultural e a imaginação 

e com base nessas identidades culturais diferentes envolvidas na transação, a 

civilização chinesa de porcelana abriu verdadeiramente uma janela para o 

mundo. 

A história provou que tanto as culturas materiais quanto as espirituais, que 

as trocas extensas e profundas fora do domínio do poder político são uma 

maneira importante de manter sua vitalidade. Juntamente com a grande 

exportação de porcelana chinesa, há também a influência da cultura estética 

exótica na porcelana. Antes do meados da dinastia Yuan, a porcelana chinesa 

era menos afetada pela cultura ultramarina. Desde fins da dinastia Yuan, a 

cultura estrangeira teve um impacto importante e direto nos tipos, formas e 

decorações da porcelana chinesa. Na época das dinastias Ming e Qing, 

influenciadas pela enorme força do mercado europeu, a pintura de porcelana 

destacava-se com características estéticas europeias. Naturalmente, também a 

cultura estrangeira foi integrada na porcelana chinesa, mudando a orientação 

estética da porcelana chinesa, promovendo o desenvolvimento diversificado da 

cultura na porcelana chinesa. 

A decoração de diferentes formas e estilos mostram que as pessoas 

podiam expressar livremente a experiência estética da vida real e objetivos 

ideais. Desde a compra à encomenda e até na imitação, a difusão da porcelana 

chinesa promoveu a comunicação entre a civilização chinesa e ocidental. Ao 

mesmo tempo, a porcelana chinesa representa a reflexão e transformação da 

arte chinesa na arte ocidental. 

A porcelana chinesa não só contém a beleza da arte, mas também carrega 

uma história de mistura cultural: os esforços extraordinários de empresários 

estrangeiros, navegadores e artesãos chineses são capítulos que não podem ser 

ignorados. 
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A porcelana é apenas uma das mercadorias presentes no comércio entre a 

China e o Ocidente. A sua quantidade e o seu lucro são difíceis de comparar 

com o chá, mas as suas características de longa duração podem ser preservadas 

até ao presente, atraindo ainda muito a atenção das pessoas.  

Na era atual, tempo da internet e de viagens de avião, talvez a nossa 

sociedade se tenha esquecido de quanto tempo e esforço foram necessários 

para encontrar um tal tesouro pela via marítima na época antiga. A porcelana 

chinesa, mais do que um produto de uma época, é um ator da história moderna 

mundial. Ela não se limitou a promover o encontro entre ocidentais e orientais, 

não só contempla silenciosamente o passado, presente e futuro da história 

humana, como teve um papel muito ativo nessa história. 
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Anexos 

Anexo I. Cronologia das Dinastia da China 

Dinastia Xia – ॕ๖ – 2100 BCE-1600 BCE 

Dinastia Shang – ࠟ๖ – 1600 BCE-1050 BCE 

Dinastia Zhou – ޮ๖ – 1066 BCE-221BCE 

Dinastia Qin  ᑇ๖ – 221 BCE-206 BCE 

Dinastia Han  ๖ – 206 BCE-220 CE 

Três Reinos  ӣ280-220 –  

Dinastia Jin  ท๖ – 265-420 

Dinastia do Norte e do Sul ۹ܖ๖ – 420-589 

Dinastia Sui  ᵉ๖ – 581-618 

Dinastia Tang – ࠈ๖ – 618-907 

Cinco Dinastia e Dez Reinos Բդ979-907 – ܈ 

Dinastia Song – ਟ๖ – 960-1279 

Dinastia Yuan – ز๖ – 1271-1368 

Dinastia Ming – ก๖ – 1368-1644 

Dinastia Qing  Ⴔ๖ – 1644-1912 
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Anexo II. Cronologia dos reinos das dinastias Ming e Qing 

Dinastia Ming Dinastia Qing
Hongwu  ၒྎ��1368-1398 Shunzhi   ᶲလ��1643-1661
Jianwen ୌ��1398-1402 Kangxi  ଼ᆦ��1661-1722
Yongle  Ԕ���1402-1424 Yongzheng ᵢྋ��1722-1735
Hongxi  ၒᆦ��1424-1425 Qianlong  Ԧᵇ��1735-1796
Xuande ਯ��1425-1435 Jiaqing   ଣ��1796-1820
Zhengtong  ྋᕹ��1435-1449 Daoguang  ᭲1850-���1820ط
Jingtai   วး��1449-1457 Xianfeng  ߘӿ��1850-1861
Tianshun ॠᶲ��1457-1464 Tongzhi  ݶလ��1861-1875
Chenghua  ౮۸���1464-1487 Guangxu   طᖃ��1875-1908
Hongzhi  ଡ଼လ���1487-1505 Xuantong  ਯᕹ��1908-1912
Zhengde  ྋ���1505-1521
Jiajing   ᶈ��1521-1567
Longqing ᵇଣ��1567-1573
Wanli   ӡܲ��1573-1620
Taichang  း��1620
Tianqi  ॠ1627-��1620ސ
Chongzhen  ᐧ��1627-1644
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