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resumo 
 
 

O presente estudo insere-se num campo de estudos interdisciplinar, 
envolvendo principalmente duas culturas, dois sistemas sociais, dois sistemas 
filosóficos, duas modalidades artísticas, dois espaços de investigação, e visa 
responder às seguintes questões: (i) como é que os portugueses 
compreendiam a cultura chinesa no século XVII e (ii) como é que essa 
compreensão influenciou a criação artística portuguesa, sobretudo a 
manufatura da faiança portuguesa naquela época?  
 
A partir de um corpus de peças de faiança portuguesa do século XVII com 
temas de inspiração chinesa existentes em museus públicos e em coleções 
privadas e mediante a comparação dialética e hermenêutica das narrativas 
culturais chinesas presentes na faiança portuguesa e na porcelana chinesa, é 
possível atingir uma compreensão cultural baseada numa perspetiva global. O 
estudo é constituído pelo estudo dos motivos animais, vegetalistas, de figura 
humana, shanshui, arquitetónicos e gráficos.  
 
Os resultados obtidos nesta pesquisa pretendem fortalecer o estudo da faiança 
portuguesa do século XVII por meio do aprofundamento de estudos anteriores. 
Desta forma, pretende-se contribuir para a renovação das teorias dos estudos 
culturais e das relações internacionais em termos de diálogos e influências 
entre o Oriente e o Ocidente, a fim de fortalecer o desenvolvimento contínuo 
das compreensões interculturais. 
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abstract 
 

The present study is situated within an interdisciplinary realm of research, 
involving mainly two cultures, two social systems, two philosophical systems, 
two artistic modalities, two investigation spaces, aiming to answer the following 
questions: (i) how did the Portuguese understand Chinese culture in the 17th 
century and (ii) how did this understanding influence Portuguese artistic 
creation, especially the manufacture of faience in those times? 
 
Cultural understanding based on a global perspective was achieved by means 
of the organization of a corpus of 17th century Portuguese faience pieces with 
Chinese-inspired themes which are held in public museums or private 
collections as well as the dialectic and hermeneutic comparisons of the 
Chinese cultural narratives present in Portuguese faience and in Chinese 
porcelain. This study is composed of animal motifs, vegetalist motifs, human 
figure motifs, shanshui motif, architectural motifs and geographical motifs.  
 
The results obtained in this research introduce new energy in in the study of 
17th century Portuguese faience by means of the identification of undetermined 
or ambiguous findings of previous studies. Thus, they contribute to the renewal 
of cultural studies theories and international relations in terms of dialogs and 
influences between East and West with the aim to strengthen the ongoing 
development of intercultural understanding. 
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Introdução  
i. A temática sobre compreensão intercultural  

“Culture is to society what memory is to individuals.” Kluckhohn (1954). Como 

um tesouro invisível e insubstituível, a cultura é memória e emoção partilhadas pelo povo e 

é o conjunto de todos os valores culturais existentes na sociedade. Para cada um de nós, 

como se fosse o sol, ar ou água, a cultura está envolvida naturalmente na necessidade 

básica da nossa vida, em todos os nossos comportamentos e pensamentos, nos prazeres da 

arte, entre outros. Por causa de ser natural, a cultura é facilmente esquecida e ignorada.  

Em 1993, um artigo com o título “The Clash of Civilizations?” de Samuel P. 

Huntington foi publicado na revista Foreign Affairs e suscitou um debate acalorado na área 

académica, social e política. “It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in 

this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions 

among humankind and the dominating source of conflict will be cultural.” (Huntington, 

1993, p.22) 

Huntington indica a importância da cultura para o desenvolvimento da economia e 

da cultura globais no mundo do pós-Guerra Fria. Entretanto, a palavra “cultura” é 

frequentemente usada livremente em todas as línguas para descrever conceitos distintos. 

Para Kroeber e Kluckhohn, “Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for 

behavior acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive achievements of 

human groups, including their embodiment in artefacts; the essential core of culture 

consists of traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and especially their 

attached values”. (Citado em Dahl, 2004, p.2). Hall define a cultura como um estilo de vida, 

trata a cultura como a subconsciência, como o mecanismo invisível gerido no nosso 

pensamento. (Citado em Dahl, 2004, p.2) Posteriormente, Spencer estende o conceito de 

cultura: “Culture is a fuzzy set of attitudes, beliefs, behavioral norms, and basic 

assumptions and values that are shared by a group of people, and that influence each 

member's behavior and his/her interpretations of the "meaning" of other people's behavior.” 

(Spencer-Oatey, 2000, p.4). O conceito de cultura para Clifford Geerz configura “um 

padrão, historicamente transmitido, de significados, corporizado em símbolos, expresso em 

fórmulas simbólicas que possibilitam aos humanos comunicar, perpetuar e desenvolver o 

conhecimento e ação” (Citado em Barreto, 2008, p. 482)  

Apesar de ser um conjunto de valores, a cultura não é fixa nem é estanque. 
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Segundo Adam Kuper, todas as culturas são multiculturais. (Citado em Barreto, 2008, p. 

482). A cultura não é limitada por barreiras, ela é móvel. Consoante a opinião do sinólogo 

Étiemble, a comunicação intercultural apenas sucede partindo do princípio que a 

desigualdade e diferença entre várias culturas incluem a experiência histórica, o sistema 

político, o poder económico, a ideologia e o valor cultural, entre outros. (Étiemble,1988). 

De facto, o objetivo da comunicação intercultural não é recuperar a diferença ou aproximar 

a distância entre as diversas culturas, mas é construir uma ponte baseada numa atitude 

aberta, branda e generosa e realizar um processo de aprender os pontos bons mutuamente 

para realizar um desenvolvimento comum, para que se cultive ao máximo a capacidade e a 

potência de cada cultura individual.  

Além disso, a compreensão deve estar solidamente alicerçada nos valores humanos 

comuns que se baseiam no respeito pelas diferenças. Sem uma compreensão intercultural 

profunda, o extremismo, a discriminação, o preconceito e o conflito, até o terrorismo, 

nunca cessarão de aparecer no nosso mundo.   

Entretanto, cada cultura sempre trata de si própria como o centro do mundo e narra 

a sua própria história como uma das cenas principais no palco da história da humanidade. 

Especialmente a partir da publicação do Orientalismo em 1978, os ocidentais 

compreendem a cultura oriental no contexto histórico, no discurso de poder do mundo 

ocidental.  

De acordo com Edward Said, “Orientalism as a Western style for dominating, 

restructuring, and having authority over the Orient.” (Said, 2003, p.3), o orientalismo é a 

invenção do Oriente pelo Ocidente. Said também usa a noção de discurso de Michel 

Foucault para identificar o Orientalismo. “Orientalism makes sense at all depends more on 

the West than the Orient, and this sense is directly indebted to various Western techniques 

of representation that make the Orient visible, clear, “there” in discourse about it. And 

these representations rely upon institutions, traditions, conventions, agreed-upon codes of 

understanding for their effects, not upon a distant and amorphous Orient”. (Said, 2003, 

p.22). Aliás, o Oriente não é apenas um facto do imaginário coletivo, mas também expressa 

relações de poder, de dominação, de graus variados de uma hegemonia complexa.  

A partir daí, em vez de continuar a discutir a forma como as ideias chinesas 

influenciavam a cultura ocidental ou como os elementos estéticos chineses eram aplicados 

nas artes ocidentais, os intelectuais tornaram a imagem da China como objeto principal de 
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estudos sobre a compreensão cultural. Desta forma, surgiram estudos como o conduzido 

pelo historiador alemão Wilhelm Richard Berger, que propôs o conceito de image-mirage, 

em 1990, afirmando que o mesmo desempenhava um papel importante nos casos de 

compreensão da China, uma vez que: 

“If we say it is a picture of China [. . .] then this is not an objective, true picture, but 

rather a picture broken by the temperament of the receptive author and artist, an image 

whose key criterion is the creative transformation, an appropriation and amalgamation of 

the things Chinese to the European way of thinking, to European taste standards and to the 

European cultural tradition”. (Citado em Jacobsen, 2013, p.639) 

De acordo com alguns intelectuais que focam as suas investigações nos assuntos 

chineses, o interesse ocidental pela cultura chinesa não é despertado pela realidade da 

China, senão por uma necessidade própria, originada pela realidade do mundo ocidental. 

Como afirma David, “China - and East Asia in general - is always described as the passive 

and feminine part in the relationship it has with the civilised and masculine West” (David, 

2008, p.10). Disto concluímos que, às vezes, as pessoas precisam da existência da 

“otherness” para libertar as suas insatisfações e encontrar as suas esperanças. Ao longo da 

história, a China tem sempre aparecido como uma “otherness” nas visões ocidentais. Para 

além disso, o sistema do pós-colonialismo ofereceu muitas ferramentas para construir a 

imagem da China, entre as quais a difusão de alguns estudos académicos, de obras de 

literatura e dos média, recorrendo a uma construção não-objetiva da realidade chinesa. 

Durante esse processo de construção, a imagem da China ficou cada vez mais difusa, 

exótica e tornou-se numa “otherness”, pela imagem artificial e filosófica que os ocidentais 

construíram para ela. 

Assim, a imagem da China construída pelo Ocidente não é uma reflexão 

completamente certa, completa e objetiva; ela é também uma “reprodução” da China 

misturada com o conhecimento e a imaginação, formada nos contextos histórico e cultural 

ocidentais. Esta criação sobre a imaginário oriental já se torna numa parte indivisível na 

estética ocidental, no caso de nosso estudo, a faiança portuguesa.   

Através da comunicação intercultural, o povo ocidental continua, no seu olhar 

exótico, a compor a sua lovely lie, a imaginar a sua fragil lover, sem conhecer e nem querer 

conhecer a história atrás da sua beleza e elegância. Entretanto, a sua lover não é apenas 

exótica, também é misteriosa e particular. Nem toda gente consegue conhecê-la.    
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i. i. A particularidade da cultura chinesa e a necessidade da compreensão  
 

Quanto à compreensão da cultura e da arte chinesas, muitos eruditos ocidentais já 

têm manifestado a preocupação e desconfiança sobre os seus próprios estudos. Por 

exemplo, o autor do livro Chinese Landscape Painting as Western Art History, James 

Elkins, grande aficionado de longa data da pintura chinesa, refirma constantemente as suas 

dúvidas sobre se uma pessoa alheia à sociedade chinesa, como ele próprio, consegue 

entender a cultura visual de forma não-sedutora. Como Elkins admitiu, lamentavelmente “I 

am only seeing myself.” (Elkins, 2010, p.65), provavelmente é impossível evitar olhar a 

arte chinesa da perspetiva ocidental. 

Uma das razões importantes que leva os ocidentais a não compreenderem a cultura 

chinesa é a sua particularidade, como David reflete no seu artigo “China is different per se, 

an ontologically different entity, by non-Western definition, and therefore the categories 

with which the Chinese world should be analysed and understood are specific and inherent 

to it, radically different from those applied to other historical realities” (David, 2008, p.12). 

O mundo ocidental reconhece e admite a existência da particularidade da cultura chinesa; 

contudo, continua a aplicar os métodos antigos, que ficaram radicados na mente do povo 

ocidental, para compreender a cultura chinesa.  

 
A recriação do tradicionalismo 

Desde a viagem de Marco Polo, a imagem da China construída na mente dos 

ocidentais manteve-se inalterada durante séculos. Eram sempre realçados “the luxury and 

refinement, the culture of exoticism, the mysterious nature of the women, the unheard-of 

ingenuity and invention, etc.” (David, 2008, p.9). Essa imagem tornava a China num 

mundo não apenas desconhecido, mas também misterioso e distante. David afirma que a 

imagem da China nunca se alterou: “Chinese culture is one that has not evolved for 

centuries, the vestiges of a distant past, a country without a present, like Egyptian 

hieroglyphics, which belong to a dead culture.” (David, 2008, p.10). 

No mundo ocidental, aparecem novos estilos artísticos em cada período, através do 

abandono das ideias principais das grandes realizações do passado. Tanto quanto “the 

antique Greeks forgot archaic lines, Byzantine and Romanic artists forgot Greek ideals, 

and the painters of the Renaissance refused entire heritage of the Middle Ages, which they 

contemptuously called “Gothic art”….” (Juzefovič, 2009, p. 54). Se utilizamos o 
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pensamento contemporâneo dos ocidentais, parece que o tradicionalismo tem inclinação 

para o dogmatismo ou para a falta de animação. Por conseguinte, é muito normal os 

ocidentais compreenderem a cultura chinesa de forma constante e inalterável e a arte de 

forma monótona e aborrecida, sobretudo a pintura shanshui. 

Entretanto, o problema não é que a arte chinesa seja estanque ao longo da história, 

é que este olhar sem compreensão está imóvel. Como afirma Kubin, “it would be a grave 

error to assume that there was a fixed object, China, which was to be understood by all 

people at all times in the same way”. (Kubin, 1999, p.50). No mesmo sentido, Rowley 

menciona que “in China new principles of nature and now principles of art ‘were 

discovered without sacrificing continuity with the past.’” (citado em Juzefovič, 2009, p.54.) 

A cultura e a arte chinesas têm tido um desenvolvimento diferente do ocidental. Em vez de 

abandonarem o passado, elas recorrem à construção e à inovação baseadas na tradição. 

Podemos dizer que a tradição é uma parte fundamental da cultura chinesa, mas ela nunca 

esteve nem estará morta. Contrariamente, a maioria das tradições tem sido usada 

graciosamente para encontrar o presente e o futuro. Como o grande Confúcio diz, “if a man 

keeps cherishing his old knowledge, so as continually to be acquiring new, he may be a 

teacher of others”. (citado em Juzefovič, 2009, p.53.) 

Na arte chinesa, embora a estética não apresente grandes alterações, os seus 

contextos e formas estão relacionados com as características dos períodos históricos em 

que os artistas chineses viveram. A arte pode refletir a história do próprio observador 

através de um olhar subjetivo, mas sempre é necessário conhecer a história objetiva do 

artista. De forma subtil e relativamente inalterável, a arte chinesa revela experiências 

pessoais, emoções reservadas e tempos turbulentos. 

 

A unificação entre o subjetivo e o objetivo, entre a mente e o coração do cosmos  

Geralmente, os pintores ocidentais aplicam a ciência nas suas pinturas, com uma 

postura correspondentemente objetiva, tentando mostrar da forma mais verosímil uma 

realidade ou cena. Por este motivo, quando tentam compreender a pintura chinesa, dão 

mais atenção ao que está representado na imagem, em vez de ver o que é apresentado por 

trás da imagem, a representação subjetiva da realidade. Essa distinção entre o subjetivo e o 

objetivo torna sempre mais difícil a compreensão da pintura chinesa para os ocidentais. 

De acordo com Juzefovič, “the Chinese painter communicated with the landscape 
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he painted; he lost himself in the surrounding world” (Juzefovič, 2009, p.52), na pintura 

chinesa, subjetivo e objetivo integram uma unidade. Esta ideia da unificação essencial do 

subjetivo e do objetivo foi influenciada pelo conceito introduzido pelo neo-confucionismo, 

que defende que para haver uma relação entre si próprio e o mundo exterior é necessário 

estimular a “própria-cultivação”. 

Na dinastia Song, o grande filósofo Zhu Xi explicou que a educação pessoal devia 

levar em conta a sua integração no espírito do cosmos. Ele explicou: O cosmos tem o 

coração e a mente da criação, e esse mesmo coração e essa mesma mente também existem 

na criação das pessoas e dos objetos (nota: tradução nossa); ou seja, para ele, o coração e a 

mente do cosmos estão unidos aos da humanidade. Se aplicamos esta ideologia à arte, 

podemos entender que os artistas chineses tentam unificar o seu coração e a sua mente com 

os do cosmos, na sua criação artística. Recuperando as palavras de um antigo provérbio 

chinês: “quando se sobe a montanha, a emoção enche a montanha; quando se olha para o 

mar, o sentimento derrama-se no mar” (nota: tradução nossa). A unificação do objetivo e 

do subjetivo incorpora-se, especialmente, na harmonia da natureza com a humanidade. 

Assim reflete Sullivan sobre a relação entre a natureza e a humanidade: 

“We should also avoid here large generalizations about the differences between 

Eastern and Western attitudes, with the East standing for integration of humanity and 

nature and the West proposing our domination of the natural world—avoid them both 

because they have the sound of simplifications and because, as a non-art historian 

enthusiast, I'm in no position to vouch for their validity. And yet one of the paradoxical 

effects of the emphasis in Chinese painting on cultivating "spirit" rather than producing 

mimetic illusion is the preservation of the feeling of space within the painting.” (Sullivan, 

2007, p.413) 

Contrariamente ao pensamento ocidental quanto ao domínio do mundo natural, os 

chineses reclamam a co-existência harmónica entre a natureza e a humanidade. As ideias 

essenciais na cultura chinesa correspondem exatamente a esse ponto. Estas são: Zun Zhong 

Zi Ran e Yi Ren Wei Ben, que significam “respeite a natureza” e “as pessoas estão sempre 

em primeiro lugar”, respetivamente. Aqui, o facto de as pessoas estarem sempre em 

primeiro lugar não implica a dominação da natureza pela humanidade, mas a importância 

do sentimento subjetivo tanto dos artistas como dos observadores das obras de arte. Desta 

forma, os artistas chineses não mergulham só no divertimento e na liberdade da natureza, 
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eles também convidam os observadores a participar nessa paisagem. 

Por fim, a filosofia chinesa define a forma de construção da arte e da cultura. O 

espírito estético reflete a preocupação pela sociedade, incentivada pelo confucionismo, a 

liberdade da individualidade, ensinada pelo taoísmo, e a inteligência da vida, difundida 

pelo budismo, representando a beleza da humanidade na arte e na cultura chinesas. Mas é 

impossível compreender a cultura chinesa através do olhar ocidental sobre o subjetivo e o 

objetivo.  

Além destas duas características que referimos em cima, a arte e cultura chinesas 

possuem as suas características particulares, provenientes da construção social, da 

ideologia, do pensamento filosófico, do modelo estético, etc. As abordagens para 

compreender a cultura chinesa e os olhares de apreciar a arte chinesa também devem ser 

alterados e aplicados segundo a sua particularidade. Por exemplo, é necessário reduzir a 

abordagem racional e empírica para compreender a cultura chinesa. (Juzefovič, 2009). 

Juzefovič explica-nos “Chinese culture is based on a pre-scientific mode of thinking. 

Intellect may tell us more and more about the external world of science and knowledge, 

but, as George Rowley points it out, ‘will never reveal the inner reality of spirit or the 

secret of living’”. (Juzefovič, 2009. p. 53.) Sullivan também reflete no seu artigo: “One 

way to talk about this stance might be to try to describe not how the painting looks but 

what it feels like to experience it, to go on its journey” (Sullivan, 2007, p.412). Para 

compreender a cultura chinesa, a abordagem da experiência intuitiva deve ser aplicada; 

“descrever” e “explicar” devem ser substituídos por “mergulhar” e “sentir”. A cultura 

chinesa é realmente profunda e está radicada de modo impercetível na mentalidade do 

povo chinês. Para compreender a cultura chinesa é preciso não apenas conhecer, observar e 

apreciar, mas senti-la e viver com ela. 

A partir daí, por causa da particularidade da cultura chinesa e da necessidade da 

compreensão intercultural, acredito fortemente no meu papel neste estudo.  

O caudal dos estudos a respeito do património cultural chinês existente em Portugal, 

e em particular das influências que a porcelana chinesa teve na produção cerâmica 

portuguesa, é muito significativo e relevante. Entretanto, os portugueses continuam a ter 

desconhecimento quanto à cultura e arte chinesas. O historiador de arte Vítor Serrão 

mostra-nos duas justificações para este desconhecimento:  

“Esse desconhecimento deriva, por um lado, da preponderância de uma certa 
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dimensão redutora por parte dos estudos realizados, que exaltam o ‘exotismo’ com que tal 

património sempre foi observado, desfocando-o das suas verdadeiras potencialidades 

artísticas e simbólicas, e deriva, por outro, de uma arrogante auto-menorização tantas vezes 

votada às produções oriundas dos espaços de antiga dominação portuguesa no Mundo, 

vistas tão-só como repercussão de modelos eruditos europeus e dentro de uma dimensão de 

‘pitoresco’. Sobrevive também, com seus contornos saudosistas, uma não disfarçada 

perspetiva histórica e uma má consciência sobre o passado colonial, que conduz à 

apreciação desfocada de tal herança.” (Serrão, 2015, p.11.) 

Procurando a razão radical e original, não é difícil descobrir a identidade atrás deste 

olhar. Possivelmente, o conhecimento e a compreensão da cultura chinesa pelos 

portugueses estão condenados à incompletude e inexatidão. Se a cultura chinesa fosse 

sempre tomada pelo olhar português ou estrangeiro, ela nunca poderia fugir da sombra de 

“exotismo”. Acreditamos que o estudo da faiança portuguesa influenciada pela cultura 

chinesa precisará de um olhar chinês, baseado no seu conhecimento, ideologia, experiência 

e sensibilidade, que está mais apto a ler uma das expressões mais genuínas de sincretismo 

artístico nacional.  

Em 1974, no artigo de Clifford Geertz, foi publicado um artigo que levantou a 

sugestão de que os antropólogos precisavam de estudar a cultura através de “the native’s 

point of view”. Ele explicou existir uma grande diferença entre saber ou perceber a outra 

cultura (na língua alemã, Geertz usa o termo “Verstehen”) e sentir ou integrar o seu próprio 

na atmosfera desta outra cultura (na língua alemã, Geertz usa o termo “Einfühlen”). Geertz 

também aproveita os dois conceitos sugeridos pelo psicanalista Heinz Kohut: “experiência-

próxima” e “experiência-distante” para clarificar melhor a ideia dele. (Geertz, 1974, p.57). 

Simplesmente, o conceito de “experiência-próxima” é que esta pessoa está integrada na 

sociedade onde ele próprio pode ver, sentir-se, pensar e imaginar, etc., e é uma experiência 

espontânea e inconsciente; o conceito de “experiência-distante” é que a pessoa que é 

especialista desta cultura e nesse caso interpreta e entende a cultura através das 

investigações distantes, lida com um conjunto conceptualizado da realidade.  

Nunca negamos e nunca devemos negar que os intelectualistas ocidentais com 

“experiência-distante” conseguem entender a cultura chinesa. Até o famoso sinólogo 

alemão Wofgang Kubin abordou a questão de “Only the Chinese Understand China: The 

Problem of East-West Understanding” na conferência apresentada na Universidade de 
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California em 1999. Nesta conferência, Kubin expressou a extrema frustração e ansiedade 

que sentiu enquanto investigador na China, pois muitas vezes era confrontado com a 

afirmação “Foreigners don’t understand China”. Numa luta pelo direito de apresentar as 

suas ideias sobre a China e partilhar os seus conhecimentos e pensamentos sobre a 

compreensão da cultura chinesa, não só com os chineses, mas também com outros povos, 

partiu de um pressuposto completamente contrário: só os não chineses compreendem a 

cultura chinesa.  

Entretanto, admitimos existir a possibilidade de compreensão da cultura chinesa no 

olhar ocidental, mas nos parece indiscutível que os investigadores, mesmo que não sejam 

nativos, mesmo que não vivam na sociedade chinesa, precisam de entender a forma do 

povo chinês de expressar a sua cultura, a sua arte e o seu modelo de vida. A sensibilidade 

cultural e a intuição pessoal desempenham um papel considerável na criação da cultura e 

da arte chinesas. A cultura chinesa não deve continuar a ser compreendida através do 

discurso de poder ocidental nem através da abordagem etnocêntrica. Aproveitando o meu 

“native’s point of view”, de forma mais exata e subtil, contaremos e esclareceremos a 

história atrás da beleza.  

 

i. ii. O património chinês em Portugal e a miscigenação artística  
À medida que avançamos no século XXI, a ideia de uma “China Global” (David 

Shambaugh, 2013) e a importância de “Understanding the rise of China” (Martin Jacques, 

2010) mostra-nos que o papel da China no palco mundial é cada vez mais significativo nas 

áreas da economia, da política e da cultura. A China, o mais antigo Estado-Civilização, 

com mais de 5000 anos de história, deixa os seus traços históricos, culturais e estéticos no 

território português.  

A China e Portugal ocupam os extremos continentais da Eurásia, mas possuem as 

mais antigas, contínuas e regulares relações entre europeus e asiáticos orientais. A partir da 

primeira modernidade global do século XVI, especificamente da chegada do explorador 

Jorge Álvares à ilha de Linting em 1513, o encontro entre Portugal e a China iniciou-se. 

Posteriormente, em 1516, Portugal ensaiou estabelecer contatos oficiais com a China desde 

o envio do primeiro agente português, Tomé Pires, ao imperador chinês Zhengde. Embora 

as intenções iniciais dos portugueses ao arribarem à China não fossem de todo pacíficas (os 
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portugueses quiseram dominar a China após a conquista de Malaca em 1513), é 

incontestável que este primeiro encontro abriu uma expectativa sobre um mundo novo e 

estimulou o processo da globalização. Desde aí, Portugal, como o mensageiro da Ásia na 

Europa e da Europa na Ásia, ligou dois países, duas culturas e dois mundos diferentes.  

À medida que prosseguiam as grandes navegações e a globalização, a aculturação 

portuguesa na expansão dos séculos XV a XVII também se ia desenvolvendo. O termo 

aculturação está em uso nas antropologias americana e alemã desde os finais do século 

XIX (John Powel, 1880; Franz Boas, 1896; Ehren- reich, 1905). (Citado em Barreto, 2008, 

p. 480). Segundo Barreto, a aculturação portuguesa implica três dimensões: a aculturação 

das relações interculturais, a aculturação da cultura material e a aculturação da cultura 

intelectual. (Barreto, 1998, p. 478). Acompanhando a ação social, as trocas comerciais e a 

invasão política, emergiu também um horizonte de valores, de conhecimento e de 

influência cultural e artística.  

Quando os europeus trouxeram “a cultura chinesa”, o património cultural chinês 

começou a existir no território português. Ele não é só uma autorrepresentação chinesa 

oficial, mas também um modelo de civilização e um elemento da representação imaginária 

europeia e uma forma de recriação artística da cultura. Como Luís Filipe Barreto sintetiza: 

“os livros, porcelanas, sedas, pintura, papel e mobiliário chineses que preenchem a 

primeira imagem europeia global da civilização chinesa são produtos das culturas material 

e intelectual que circulam sobretudo nos barcos e rotas que ligam Macau ao Índico, 

Atlântico e Pacífico, nos séculos XVI e XVII” (Barreto, 1998).  

Hoje em dia, estes vestígios que testemunham momentos espantosos, comunicações 

interculturais e desenvolvimentos técnicos e flutuações sociais, estão a dormir serenamente 

nos museus nos quatro cantos de país. Os investigadores portugueses tentam despertar 

estes vestígios adormecidos e levá-los ao palco da história de arte. Assim, muitos estudos 

sobre o património chinês em Portugal começam a emergir, tais como a cerâmica, a pintura, 

a laca, o marfim, a numismática, a caligrafia, entre outros. Inicialmente, têm por base a arte 

chinesa reunida pelos colecionadores e os admiradores, por exemplo, o poeta Camilo 

Pessanha (a sua coleção de arte oriental encontra-se no Museu Nacional Machado de 

Castro), António Sapage (a sua coleção da arte chinesa foi reunida a partir da segunda 

metade do século XX), o grande apaixonado pela porcelana chinesa Ricardo do Espírito 

Santo Silva e a sua fundação (também conhecida por museu de Artes Decorativas 
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Portuguesas), etc.     

Além disso, recentemente muitas conferências e exposições de temas chineses 

realizam-se em Portugal, por exemplo, a exposição Do Sul ao Sol – Universidade de 

Coimbra e A China (Universidade de Coimbra, 2013-2014), o colóquio sobre Património 

Cultural Chinês em Portugal (CCCM, 2013), a conferência Portugal – China: 35 anos de 

cooperação e potencialidades futuras (Fundação Gulbenkian e Fundação D. Luís, 2014) e 

que continuam a manifestar a necessidade de aprofundar o seu estudo em Portugal.  

Entretanto, a necessidade de investigação sobre a arte e a cultura chinesas não 

apenas se demonstra no estudo do património cultural chinês em Portugal, mas também 

mais especialmente no estudo dos frutos desse encontro intercultural – a miscigenação 

artística. Carlos Ginzburg utiliza este termo na sua obra para aplicar às artes ditas de 

periferia (Citado em Serrão, 2015): “Experimentemos antes aceitar os termos <<centro>> e 

<<periferia>> na sua complexidade: geográfica, política, económica, religiosa - e artística... 

Isto significa pôr o nexo entre fenómenos artísticos e fenómenos extra-artísticos.” 

(Ginzburg, 1989, p.6) 

Acreditamos que a criação artística se baseia sempre na aprendizagem, imitação, 

sofisticação de outras artes e culturas. Quando os portugueses enfrentavam estes objetos 

exóticos, eles não só mostravam grande curiosidade e gosto, como também ostentavam a 

sua ambição de imitação e reprodução. A arte “Made in China” tem-se tornado na arte 

“Made in Portugal”.  

 

ii. A escolha da faiança portuguesa 
Cito as palavras usadas no projeto “A Faiança Portuguesa no Mundo (séculos XVI-

XVIII)”: “Portuguese Faience will be recognized one of the most significant post-medieval 

production”. A partir de 2009, um projeto internacional que reúne investigadores de 

diversos continentes recorreu ao suporte financeiro da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia para estudar a importância económica e cultural de Portugal nos séculos XVI-

XVIII, através de uma das mais significativas produções modernas: a faiança portuguesa. 

Assim, esta discreta arte, pouco notada reemergiu na sociedade dos intelectuais e na área 

de história de arte.  

Existem alguns tipos de obra de arte que podem representar o encontro cultural 

entre a China e Portugal e podem assumir o diálogo com os seus testemunhos viventes. A 
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porcelana chinesa, sendo o primeiro produto globalizado, primeiro importada e depois 

produzida em Portugal, afetou a vida do povo português, os costumes associados às 

refeições e ao estilo artístico. Entre os séculos XVI e XVIII, cerca de 100 milhões de peças 

de porcelana chinesa chegaram ao continente europeu. Logo que chegaram, foram 

adaptadas pelo gosto ocidental e gradualmente tornaram-se um símbolo da riqueza e de 

estatuto social. No território português, esta arte delicada foi bem aceite e bem 

salvaguardada. Hoje em dia, existe uma enorme quantidade de peças de porcelana chinesa 

nos museus portugueses, das quais a maioria é das dinastias Ming e Qing.  

Posteriormente, devido à fundação da fábrica da Vista Alegre em 1824, finalmente 

cessou a mera admiração e adoração pela outra cultura. Daí em diante, o povo português 

começou a possuir uma produção artística com a sua própria característica cultural. Cada 

peça delicada da Vista Alegre é um documento histórico.   

No caso do meu estudo de mestrado, tentei descobrir os traços históricos, as 

influências interculturais e os contextos transculturais através da porcelana da Vista Alegre, 

sobretudo de uma das coleções mais destacadas - a Coleção Blue Canton, com o modelo 

shanshui, uma inovação estilística do século XVII. 

Entretanto, de algum modo, a porcelana ainda pertence à China, ao povo que a 

criou. Ainda está radicada na cultura chinesa. Independentemente disso, os portugueses 

reproduzem e renovam a porcelana, embora me pareça que ela não exprime bem a emoção 

do povo português.  

Se quisermos estudar o fruto da miscigenação, preferimos escolher uma arte 

nacional com os traços incontornáveis da cultura chinesa. Por isso mesmo, a faiança 

portuguesa ganhou o nosso interesse. A faiança portuguesa sintetiza precisamente a fusão 

de uma influência externa com a característica da manufatura nacional.    

Apesar de ter algumas imperfeições, em comparação com a porcelana, e de não 

consegue aguentar a temperatura das bebidas quentes, sendo porosa e estalando com 

facilidade, a faiança portuguesa é realmente uma obra de arte criativa e original e é um 

património nacional e histórico deixado pelo povo português.     

Se a porcelana era um brinquedo delicado e frágil nas mãos das pessoas ricas, a 

faiança era o produto que realmente entrava nas casas das pessoas comuns. Sinto-me 

atraída pela possibilidade de estudar uma arte que toda gente pode apreciar e tocar, 

independentemente do seu estado social ou nível financeiro.  
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Nas peças de faiança portuguesa, nós confirmamos a sua identidade nacional e 

refletimos acerca da nossa própria identidade. Ao mesmo tempo, a produção da faiança 

portuguesa também é um fenómeno social, um fenómeno espiritual, uma ideologia 

particular, o reflexo do pensamento das pessoas. A sua emergência, prosperidade e 

decadência testemunham o triunfo e queda do grande centro mercantil de Lisboa. Além 

disso, é indiscutível que faiança portuguesa é uma forma de expressão artística que mostra 

a passagem dos estilos artísticos e a alteração do padrão estético do povo, e demais assume 

uma importância especial no contexto universal da criação artística.   

 

ii. i. Identidade nacional  
Segundo os estudos de Rafael Calado acerca da produção de faiança em Portugal, 

partindo dos trabalhos efetuados por Carolina Michaelis de Vasconcelos: “Existem mais de 

150 palavras, na língua portuguesa, para nomear os objetos de barro tradicionais” (Citado 

em Calado, 1992). É óbvia a importância da faiança portuguesa no contexto nacional. Esse 

vasto e expressivo no quotidiano prova a integração da faiança na atmosfera da sociedade e 

na vivência do povo.        

Como José Queiroz reflete na sua grande obra sobre cerâmica, a faiança é um 

elemento identificativo da cultura portuguesa. 

“Na cerâmica se reflete o caracter do povo que a produz: nas sua formas está a 

poesia de cada nacionalidade, na cor os diferentes aspetos de cada nação e de cada paiz, 

dando-nos ao mesmo tempo conta da polychromia dos campos, da intensidade da luz que 

os ilumina, da alegria ou tristeza dos seus cultivadores.” (Queiroz, 1907, p.4). 

De facto, a faiança não é uma arte criada pelo povo lusitano. Foram os árabes que 

trouxeram as técnicas para a Península Ibérica no século VIII. A faiança portuguesa teve as 

influências iniciais das artes árabe, bizantina e persa. Posteriormente, à medida que as 

civilizações do povo grego e do povo romano entraram na Península, chegaram também as 

formas primitivas da faiança. No ano de 711 dá-se a invasão muçulmana por povos 

originários do Norte de África deixando uma grande influência da arte e cultura 

muçulmanas na arte portuguesa. Esta coexistência e convivência do povo árabe, do povo 

muçulmano e do povo cristão deixa um impacto significativo até à atualidade, tanto na 

língua, como na antropologia, na cultura, na arte, entre outros aspetos.   

A origem da produção da faiança portuguesa remonta meados do século XVI por 
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ceramistas flamengos fixados em Lisboa e a peça mais antiga datada que se conhece de 

faiança portuguesa exibe a data de 1621 (Casimiro, 2013, p.357). Além disso, as primeiras 

faianças feitas em Portugal foram claramente imitações de produções sevilhanas. A 

manufaturação tradicional foi aplicada até ao fim de século XVIII, até as fábricas 

começarem a produzir a em grande escala. 

Embora a faiança portuguesa não seja uma arte original de certo modo, ela absorve 

os privilegiados espíritos orientais, muçulmanos, persas, árabes e europeus, entre outros. 

Esta mistura genial, verdadeiro encontro cultural, gerou características únicas nesta forma 

de arte e, mais importante ainda, construiu uma identidade nacional insubstituível.      

Entre estas culturas e artes alheias, é indiscutível que a arte e a cultura chinesas, 

especialmente através da porcelana chinesa, afetaram à superfície e em profundidade, o 

aparecimento, a manufatura e o desenvolvimento da faiança portuguesa.      

Arthur de Sandão regista no seu livro: “A nossa faiança, primitivamente 

denominada <<louça branca de Talavera>> e, noutras referências, com feição de porcelana, 

cuja génese se localiza em tardio período do século XVI, só pode ser documentada com 

segurança desde começos de Seiscentos... A faiança lusitana, não tendo o renome nem o 

requinte policromo das coetâneas mais ostentosas, formulara ab origine a contrafação do 

chinesismo em apreciável qualidade cerâmica.” (Sandão, 1976, p.30.) Uma das razões 

pelas quais é importante investigar a faiança portuguesa é o facto de a sua decoração 

original se inspirar na porcelana chinesa, em vez de serem cópias diretas, como as 

cerâmicas de Delft. 

Por conseguinte, a faiança portuguesa não apenas absorve culturas diversas, 

aprendendo sobretudo a partir da porcelana chinesa, como mantém também os seus aspetos 

particulares. Ao longo da história de aprendizagem e do processo de evolução, ela tem 

contribuído para a identidade nacional graças à sua própria personalidade que se distingue 

por Monteiro “homenagear sem subserviência”. (Monteiro, 1994, p.24)   

 

ii. ii. Fenómeno social  
Diz Queiroz que “O bem ou mal-estar do artista, quando trabalha, reflete-se na sua 

obra, e esse estado de espirito é, quase sempre produzido pelo meio em que o artista vive.” 

(Queiroz, 1907, p.4). Nas obras de arte se refletem as flutuações históricas e os fenómenos 

sociais. A faiança poderá fugir desta regra porque ela própria é, também, um fenómeno 
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social.  

Além dos termos usados para descrever a faiança portuguesa referidos 

anteriormente, tais como <<louça branca de Talavera>>, << feição de porcelana >>, 

<<porcelana de Portugal>>, ela tinha ainda outra denominação: <<porcelana de Lisboa>>, 

dada pelo local de origem da faiança.  

Já em 1582, numa carta dirigida às filhas, Filipe I de Portugal, refere o envio de 

«porcelanas de nueva manera», que não são mais do que faianças com decoração oriental, 

fabricadas em Lisboa. Queiroz também regista o seguinte: “…havia chegado a olaria 

nacional no meado do século XVI – época em que, segundo Christovam Rodrigues de 

Oliveira, havia, só em Lisboa, 26 oleiros, 16 telheiros, 22 homens que faziam tijolo, e 32 

ladrilheiros (azulejadores). Havia também 47 debuxadores, que davam os desenhos e 76 

pintores.” (Queiroz, 1907, p.18). Lisboa tornou-se no primeiro e no maior centro produtor 

de faiança portuguesa, como era natural e óbvio. Como Queiroz escreve no seu livro, “os 

navios estrangeiros vinham fornecer-se ao nosso porto, tornando-se Lisboa, com prejuízo 

de Veneza, o primeiro mercado europeu de raridades exóticas, e assim se manteve mais de 

um século!” (Queiroz, 1907, p.27) Lisboa foi a grande cidade, o grande porto, a capital 

político-administrativa. Devido à presença de abundantes jazidas de argilas miocénicas 

(Santos-o-Velho e Santa Catarina) (Casimiro, Gomes & Gomes, 2013, p.69), às excelentes 

condições portuárias e à antiga tradição oleira existente deste os tempos islâmicos, Lisboa 

começou a ser o berço desta miscigenação artística – a faiança portuguesa.      

Graças à nossa arte tangível e obtenível, como uma intermediação multicultural, a 

faiança portuguesa testemunha a mudança de Lisboa, onde se reuniam as nações, línguas e 

povos do mundo, e atesta o modo como se encontravam, se cruzavam e se se integravam 

entre si. Todos os traços sociais, históricos e políticos ao longo da história já são 

expressados meticulosamente e vividamente na produção artística.   

Além disso, acreditamos que todas as peças de faiança assumem a identidade social 

dos seus proprietários e de um modo invisível ostentam os seus estatutos e poderes sociais. 

A semelhança da porcelana, inicialmente a faiança também foi apenas uma “boneca 

delicada e frágil nas mãos de princesa”. Só os reis e a nobreza tinham possibilidade de 

comprar e possuir peças desta nova criação. Estas atenções e paixões também estimulavam 

e aceleravam o desenvolvimento da faiança portuguesa. As palavras de Rafael Salinas 

Calado justificam bem este ponto de vista: “a ascensão social da burguesia foi o fator 
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responsável pela transformação e produção da cerâmica portuguesa na segunda metade do 

século XVI” (Calado, 1987, p.10). 

Posteriormente, a faiança portuguesa passará de “boneca delicada e frágil nas mãos 

de princesa” a “boneca de pano que toda a gente possui”. Segundo Casimiro, este momento 

crítico aconteceu por volta do ano de 1635, afirmando o seguinte: “When production 

started it was compared with Talavera, Venice and Chinese productions destined to rich 

people but from around 1635 it reaches every social class from palaces to hospitals, houses 

and taverns” (Casimiro, 2013, p.358.). E desde aí, nas olarias de Lisboa tínhamos dois 

tipos de produção: um mais fino e delicado destinado a clientes ricos, sobretudo para 

exportação; e outro de produção diária usado por clientes do povo nas suas vidas 

quotidianas, no lar doméstico popular.  

A evolução de uma sociedade determina sempre a evolução da arte, de um modo 

sensível e direto. Como um fenómeno social, a faiança portuguesa inevitavelmente assume 

a sua responsabilidade social e reflete influências étnicas, históricas e ambientais. Portanto, 

a compreensão de uma obra de arte também deve ter em conta o contexto social e o 

objetivo da sua criação. No caso deste estudo, optaremos por estudar as peças do século 

XVII analisando o contexto histórico e social da época.    

 

ii. iii. Forma de expressão artística 
Tal como a porcelana chinesa desempenha um papel considerável no 

desenvolvimento do estilo rococó, a faiança portuguesa tem também influenciado o e sido 

influenciada pelo estilo estético da arte portuguesa. Ao longo dos tempos, a faiança 

constituiu-se como suporte privilegiado do registo do imaginário e a renovação do gosto. 

Ela própria é uma forma de expressão artística.  

Segundo o artigo Portuguese Faience trade and consumption cross the world 

(16th-18th centuries), a faiança do século XVI ao século XVIII, não tinha muitas formas 

de configuração novas. As formas dos pratos e das tigelas eram claramente as mais comuns. 

Como as formas estavam essencialmente ligadas às funções, elas mantiveram-se sem 

muitas alterações e sem evolução estética. Porém, apesar da importância da função, a 

forma da faiança mostra uma beleza elegante e harmoniosa de forma subtil, como podemos 

concluir das palavras de Emanuel Ribeiro: “Curvas harmoniosas transmitem o sentimento 

da harmonia e fazem viver em nossos olhos o instante alegre da graça simples e ao mesmo 
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tempo grandiosa” (Ribeiro, 1927, p.46). 

Entretanto, a variação e a renovação encontravam-se principalmente na decoração e 

não na forma de configuração. Os primeiros momentos de manufatura foram influenciados 

especialmente por Espanha e Itália. Já sabemos que a primeira peça da faiança portuguesa 

foi uma imitação de produção sevilhana. Embora as cerâmicas europeias sejam importantes 

para a manufatura da faiança portuguesa, a influência incontestavelmente notável era da 

China.  

Mais tarde, a faiança portuguesa continua a absorver os estilos vindos das outras 

culturas, alterando e renovando as suas formas e decorações e, mais importante, 

construindo os seus estilos próprios. Um caso contemporâneo, a Fábrica de Faianças 

Artísticas Bordallo Pinheiro, fundada em 1884, resulta do propósito de revitalizar a 

tradição da cerâmica portuguesa. Rafael Bordalo Pinheiro, o seu fundador, grande 

protagonista da caricatura e da cerâmisca em Portugal, mistura várias culturas, diversos 

modelos nas suas obras, às vezes pegando no passado para o transportar para o presente, 

juntando as artes tradicionais com Arte Nova, o que resulta desta dinâmica é uma 

expressão artística sui generis e com um valor reconhecimente identitário. 

Em suma, os oleiros portugueses sabiam assimilar os elementos trazidos do exterior, 

fundindo-os com os motivos tradicionais, fruto das suas capacidades de inventar, criando 

assim belas e originais obras de arte. A faiança portuguesa oscila entre o objeto utilitário e 

o objeto decorativo, mas aparece aos nossos olhos como forma estética que nos permite 

atravessar e conhecer os tempos passados e viventes e nos permite apreciar vários traços 

históricos e os momentos de encontro e desencontro apresentados numa peça de faiança.    

 

iii. Contexto histórico: século XVII 
Como diz Monteiro, “O século XVII foi um tempo decisivo para a afirmação da 

cerâmica portuguesa e aquele em que se começaram a definir as caraterísticas identitárias 

do azulejo e da faiança.” (Monteiro, 2015, p.119), todavia, tudo isso aconteceu num 

contexto histórico particular, quer seja em Portugal ou na China.   

No território português, o século XVII foi um período conturbado e de sérias 

dificuldades. O sistema financeiro português acusava um certo cansaço e desequilíbrio. O 

poder do império português e a dominação do comércio ultramarino no Oriente já estavam 

cada vez mais fora de controlo e eram difíceis de manter. Estavam constantemente sujeitos 
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aos ataques dos muçulmanos e de outros povos. Até os franceses, os ingleses e os 

holandeses disputavam o monopólio dos mares e entraram na competição marítima e 

colonial.  

Entretanto, em sentido contrario ao de Portugal, especialmente no período da União 

Ibérica (1580-1640), Espanha afirmou-se como a maior potência europeia. Esta situação 

global afetava profundamente quase todos os aspetos da sociedade, naturalmente incluindo 

a produção da faiança, confirmado no artigo de Monteiro:  

“Importa salientar que tendo a produção da faiança inspirada na porcelana da China 

surgido no período de União das coroas ibéricas, esta pode ser percebida enquanto forma 

de afirmação face à estética predominante nos principais centros cerâmicos da Europa, 

nomeadamente, no que nos dizia mais diretamente respeito, Talavera de la Reina, o mais 

importante da Península Ibérica” (Monteiro, 2015, p.119). 

Segundo o artigo de Alexandre Pais, surgiram numerosas peças de faiança com 

nomes portugueses ou luso-judaicos nas escavações dirigidas por Jan Baart em Amsterdão 

entre 1981 e 1982. Emerge a hipótese de o estado de guerra que Portugal viveu entre 1580 

e 1640 ter fornecido condições para a exportação direta de bens com origem na Península 

Ibérica para a Holanda (Pais, 2011). Aqui, levantamos a perspetiva bem clara: a exportação 

de Portugal para a Europeu foi um fator essencial na manufatura da faiança portuguesa e o 

seu resultando foi a criação de formas e de decorações destinadas especialmente a este 

consumo durante o século XVII.  

Enquanto Portugal estava a passar um tempo agitado, a China também estava num 

período de transição, ou seja, do fim de dinastia Ming ao inicio de dinastia Qing. Muitos 

eruditos focam o ano de 1644 em que a dinastia Ming caiu e a Manchu começou a 

governar a China. De facto, o colapso já poderia ser predito nos comportamentos 

irresponsáveis do imperador Wan-li (1580-1620), tais como o grande custo na guerra entre 

Japão e Coreia na década 90 do século XVI, a derrota esmagadora na batalha de Liaodong 

antes os Manchus em 1619, o “reinado do terror” dominado pelo eunuco Wei Zhongxian 

entre 1625 e 1626, o consumo conspícuo e a decoração faustosa da corte, bem como a 

produção de obras de arte delicada, tudo isso resultante de uma prosperidade falsa da 

economia. Aliás, a política externa de isolacionismo Haijin que entrou em vigor na dinastia 

Ming e prolongou-se na dinastia Qing, com o objetivo de controlar a pirataria, mas acabou 

por levar a China a fechar-se sobre si própria.            
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Para além das atmosferas sociais destes dois países, os contactos sino-portugueses 

do século XVII também atraem a nossa atenção. Segundo Nicolas Sandaert, existem pelo 

menos quatro características, quais são “the limited number of people involved; equality in 

term of means of cultural reproduction; the dominant position occupied by the Chinese 

side; and the so-called “cultural imperative”. (Sandaert, 2013, p.25).  

A primeira característica principalmente indica que o número de missionários 

ocidentais e de chineses convertidos em cristãos na China era muito limitado, o número de 

chineses influenciados diretamente pela ciência ocidental também era mais limitado. Na 

segunda caraterística, o autor chama a atenção que a igualdade entre Portugal e a China se 

observa nomeadamente nas duas formas de reprodução cultural: pintura e educação. Na 

dinastia Ming, um sistema educativo relativamente completo e avançado já foi estabelecido. 

Exatamente devido a esta igualdade, os chineses e os portuguese conseguem comunicar 

culturalmente ao mesmo nível. Quanto à terceira característica, o autor acha que o exemplo 

mais claro para confirmar esta ideia seria a predominância da língua chinesa no encontro 

cultural. Exceto poucos chineses educados para serem sacerdócios na língua estrangeira, os 

estrangeiros tinham de aprender chinês para terem acesso direto às fontes da cultura 

chinesa e às matérias da arte chinesa. Por causa desta vantagem de contato direto, muitos 

textos europeus apareceram nas porcelanas chinesas e noutras, baseados nas fontes 

chinesas. Na ultima característica, o autor indica que, embora os chineses tenham aceitado 

a cultura ocidental, submeteram-na à sua própria estratégia “cultural imperative”. A 

civilização, a cultura, a religião, a arte e a política ocidentais não conseguiram 

simplesmente impor-se à cultura chinesa através da aniquilação da tradição chinesa. Por 

conseguinte, no caso da produção da faiança portuguesa, quase não havia alteração do 

modelo da porcelana chinesa no seu período inicial da manufatura.   

O século XVII foi um tempo significativo para a relação política, o encontro 

cultural e a atividade económica entre a China e Portugal. Ainda que as sociedades 

estivessem turbulentas e a sobrevivência dos dois povos se revelasse difícil, a criatividade 

dos artistas chegou ao auge. E a faiança adquiriu neste período novas características 

identitárias, reforçando a sua individualização no contexto internacional.  
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Objetivos do estudo 
 

“É de Cultura como instrumento para a felicidade, como arma para civismo, como via 

para o entendimento dos povos que vos quero falar.”    

                                                                                             - Helena Vaz da Silva  

Pretendemos realizar este estudo, focado em dois objetivos fundamentais: 

Apresentar a cultura e arte chinesas e o encontro cultural, de forma visível e 

concreta, através desse património nacional de miscigenação artística que é a faiança 

portuguesa. 

Fornecer uma compreensão relativamente profunda e certa, baseada num olhar 

diferente das chamadas influências orientais.   

No inicio do nosso estudo, optámos por mostrar alguns conceitos sobre a cultura e 

compreensão cultural. Entretanto, os conceitos são sintetizados por cada individualidade 

com forte subjetividade. Toda a gente pode definir o conceito de cultura e ao mesmo tempo 

ninguém pode defini-lo, visto que não há dois pensamentos completamente iguais. No meu 

ponto de vista, a cultura não pode ficar suspensa nas teorias e nos conceitos. A cultura deve 

tornar-se visível, tangível e apreciável. Como sintetizou Jorge Flores, destacando o 

universo material das relações sino-portuguesas, “nos objetos se lê o Oriente português, 

tanto ou mais que nos documentos” (Citado em Serrão, 2015, p.15). Os traços materiais 

testemunham 500 anos de um intenso encontro intercultural entre a China e Portugal.  

Semelhante à cultura, a arte não é para ser contada ou explicada nas teorias ou 

conceitos. A arte só adquire valor e sentido quando é estudada, quando lhe é dada 

visibilidade, quando é dada a fruir a outras pessoas. Uma obra de arte não só possui uma 

aparência bela, mas também a sua própria história e personalidade. Como Ellen Huang 

escreve no seu estudo, “Here, writing about porcelain was actually writing a biography. 

Porcelain was not personified; porcelain in fact created personhood” (Huang, 2008, p.55).   

Em busca de prazer e da apreciação de beleza, é indispensável estimular a 

curiosidade e a necessidade de compreender as obras de arte. Em vez de ser uma visão 

ocidentalizada do exotismo, a compreensão cultural deve, tanto quanto possível, evitar o 

sentido da discordância, da distorção e do equívoco entre a representação imaginária e a 

existência objetiva. Isso aconselha-nos a repensar a importância da compreensão da cultura 

chinesa e a perceber de que forma os ocidentais apreendem a cultura chinesa.  

Para além dos nossos dois objetivos fundamentais, seguidamente mostramos os 
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objetivos detalhados.          

Em primeiro lugar, trata-se de um estudo sistemático, das diversas etapas, a partir 

de coleções tão completas quanto possível, pretendemos conhecer a faiança com base nas 

informações de peças datadas existentes em museus nacionais, bem como inventariar, 

caracterizar e contextualizar as peças de faiança portuguesa do século XVII com temas de 

inspiração chinesa existentes em museus públicos e em coleções privadas e estudá-las nas 

principais variantes: enquadramento histórico, análise artística e leitura iconográfica. 

Depois, tentaremos classificar sistematicamente as peças da faiança portuguesa com a 

inspiração chinesa segundo os seus temas, os motivos, as figuras, entre outros.  

Em segundo lugar, apreciando estas peças delicadas, mostraremos a nossa intenção 

e ambição ardente de descodificar os significados e transmitir os pensamentos filosóficos e 

psicológicos presentes nos motivos chineses na faiança chinesa, contar a história atrás 

desta beleza, para que se realize uma compreensão num ponto de vista de alguém cuja vida 

e experiência a ligam diretamente á origem desta obra de arte.  

Interessa-nos muito procurar a raiz da faiança portuguesa, através da comparação 

das peças de porcelana chinesa e de faiança portuguesa que apresentem motivos 

semelhantes. É necessário não só inventariar as peças da faiança portuguesa no território 

português, mas também é preciso conhecer as peças da porcelana chinesa no território 

chinês, tanto quanto na Cidade de porcelana que é Jingdezhen, no Museu Nacional de 

Palácio em Taipei, no Museu da Cidade Proibida em Beijing, no Museu Guangfu em 

Shanghai (coleção privada de Ma Weidu) e outros museus locais, etc. Através da 

comparação das peças vindas de dois espaços e tempos e da análise artística do modo 

como se concretiza a alteração e a reprodução, procuraremos deduzir de que forma os 

portugueses compreendem a cultura chinesa.  

No último sentido, com a finalidade de mostrar as representações portuguesas da 

China manifestadas pela faiança, pretendemos sumarizar a evolução da influência da 

cultura chinesa na faiança portuguesa, observar este património nacional e analisar o 

fenómeno da miscigenação artística. Assim, atinge-se o objetivo de promover o 

conhecimento do cruzamento e encontro intercultural, e incentivar a consciência da 

salvaguarda do património transcultural.  

Se for possível dominar o conhecimento suficiente, pretendemos procurar e 

encontrar um entendimento e um padrão comum entre a faiança portuguesa e outros 
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objetos artísticos, bem como identificar e distinguir as fontes de hibridismo cultural 

presentes na faiança portuguesa, em particular as chinesas, indianas e japonesas, entre 

outras. Esta distinção fundamental até hoje ainda não foi devidamente esclarecida, 

acabando por confundir toda a gente. 

No fim, como sintetizam Luís Filipe Barreto e Vítor Serrão, “É preciso transformar 

o acumulado passado, existente no presente, em presença e potencial futuros” (Barreto & 

Serrão, 2015, p.12). Hoje, num tempo e mundo cada vez mais globalizados. Portugal e a 

China enfrentam o desafio de um futuro em parte comum. Enfrentam também o desafio de 

resgatar ao esquecimento toda uma herança partilhada nas línguas e nas artes, nas ciências 

e nas culturas. Os desenvolvimentos nas áreas económicas, políticas e diplomáticas são 

baseados numa comunicação apropriada, quer seja entre os dois povos, quer seja entre dois 

países, a língua não é obstáculo, mas a compreensão é. Conhecer a compreensão do outro 

povo sobre a nossa cultura e analisar de que forma concreta esta compreensão mantêm um 

contexto comparativo com a nossa própria cultura corresponde a expandir o nosso olhar 

crítico para a própria sociedade em que estamos inseridos e descobrir a relação com o 

mundo externo.     
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Fundamentação teórica e metodológica  
 

“Ninguém pode ser bom prático... se não for teórico.” 

                                                                                               - João de Barros, 1540  

 

Antes de mais, no caso do nosso estudo, é necessário chamar a atenção para a 

pluralidade, complexidade, diversidade e multidisciplinaridade do nosso tema. A 

compreensão exige, ao mesmo tempo, o acompanhamento da análise estética da faiança 

portuguesa e do contexto histórico da sociedade, tanto quanto o dos contextos sociais e 

culturais orientais, sobretudo da cultura chinesa, e o processo de relacionamento 

intercultural.  

O nosso estudo tem por base o levantamento da principal bibliografia em português, 

em inglês e em chinês.  

Optaremos por organizar um corpus de peças de faiança portuguesa de temática 

orientalizante nos museus portugueses e nas coleções privadas. Ao mesmo tempo, 

realizaremos uma identificação das tipologias temáticas presentes nestas peças.  

Na abordagem da imagiologia e simbologia e da análise semiótica, através do 

levantamento das obras de faiança, analisá-las-emos sob diversas perspetivas: formal, 

iconográfica, estética, etc. Aspiramos a “saber olhar” as peças e a “deixá-las falar”, com a 

finalidade de mostrar a sua “beleza exterior” e de apreciar a sua “beleza interior”.   

Outro aspeto fundamental neste trabalho prende-se com o paralelo entre dois 

espaços, dois tempos, duas culturas, que estabelece nexos narrativos e filosóficos entre os 

temas da faiança portuguesa e os topoi fundamentais da cultura chinesa, nomeadamente os 

que ilustram a porcelana. A análise e a comparação das peças com temas semelhantes são o 

foco da nossa perspetiva comparativa e, ao mesmo tempo, um passo determinante para 

uma contextualização social no gosto artístico da época, quer seja na China ou em Portugal.     

Para analisar esta questão da compreensão intercultural, utilizaremos o método de 

análise dialética, que pressupõe que a realidade seja compreendida como contraditória e 

mutável. A realidade está integrada em diversos aspetos, de forma que nenhum pode ser 

compreendido isoladamente e que os dois lados, completamente contrários, pertencem, na 

verdade, a uma mesma unidade. Só quando a compreensão de si mesmo e do outro se 

unifica, podemos dizer que estamos perante uma compreensão relativamente completa.  

Contudo, as diversas áreas disciplinares, as várias abordagens, os diferentes 
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períodos temporais e territórios, os vários caminhos percorridos, só se revelaram úteis e 

indispensáveis se nos permitirem chegar um pouco mais perto da beleza fascinante das 

obras de arte.   
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Capítulo I - Levantamento da bibliografia 

 
O estudo sistemático da faiança portuguesa teve início nos finais do século XIX 

com Joaquim de Vasconcelos. Assim, pode considerar-se o ano de 1882 como o momento 

de génese do estudo da cerâmica portuguesa. Seguiu-se no ano seguinte um artigo deste 

mesmo autor na Revista da Sociedade de Instrução do Porto e dois volumes intitulados 

Cerâmica Portuguesa publicados em 1883 e 1884. Desde aí, prestou-se mais atenção à 

faiança portuguesa, aos modelos mais característicos, assim como à identidade nacional de 

ostentada por esta arte peculiar.  

No século XX, muitos outros investigadores portuguese bem conhecidos 

contribuíram para o estudo da faiança portuguesa, especialmente da influência chinesa do 

século XVII. Nomeamos os principais: José Queiroz (Cerâmica Portuguesa, 1907), Sousa 

Viterbo (A cerâmica lisbonense nos princípios do século XVII, 1922), Maria Madalena de 

Cagigal e Silva (Elementos para o estudo da influência oriental na decoração da cerâmica 

portuguesa, 1950), Reynaldo dos Santos (Faiança Portuguesa: Século XVI e século XVII, 

1960, e Oito séculos de arte portuguesa, vol. III, 1970), Arthur Sandão (Faiança 

Portuguesa: Séculos XVIII e XIX, 1974), José António Falcão e Jaime Coll Conesa (O 

prato de faiança seiscentista portuguesa do Museu Nacional de Cerâmica de Valência, 

1992), João Pedro Monteiro (A influência oriental na cerâmica portuguesa do século XVII, 

1994), Maria Antónia Pinto de Matos (A porcelana chinesa: Referência essencial na 

faiança portuguesa de seiscentos, 1994), entre outros.   

O final do século XX e o início do século do XXI foi um período muito ativo de 

trabalho de um dos maiores especialistas em cerâmica: Rafael Salinas Calado. Ele foi o 

primeiro diretor do Museu Nacional do Azulejo e contribuiu para a criação de guias das 

coleções museológicas e procedeu a análises minuciosas das peças com quadro 

interpretativo, tais como Faiança portuguesa da Casa Museu Guerra Junqueiro, séculos 

XVII-XVIII (2003) e a Faiança portuguesa. Roteiro do Museu Nacional de Arte Antiga 

(2005). 

Nos últimos anos surgiram várias teses de doutoramento sobre faiança portuguesa, 

nomeadamente a de Luís Sebastian sobre a produção oleira de faiança portuguesa (2010), a 

de Tânia Casimiro sobre a faiança portuguesa existente nas Ilhas Britânicas (2010), a de 

Alexandre Pais sobre a manufatura de faiança nas olarias de Lisboa (2012) e a de Filipa 
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Antunes Formigo sobre a faiança de Coimbra (2014). Nesta série de teses não só se 

sistematizam informações dispersas, mas também se contextualizam as peças provenientes 

de escavações arqueológicas em território estrangeiro e as produções dos três grandes 

centros de Lisboa, Porto e Coimbra. Em todos esses estudos, está presente a discussão 

sobre a influência ou a inspiração da cultura chinesa na faiança portuguesa. 

Para além disso, os investigadores estrangeiros também tratam da faiança 

portuguesa como um assunto importante quando investigam a arte portuguesa ou a cultura 

portuguesa em geral. O melhor exemplo seria a obra The Art of Portugal, de Robert 

Chester Smith, com um capítulo dedicado à cerâmica portuguesa. Recentemente, em 2009, 

numa tese de doutoramento intitulada Evidence of Existing Knowledge of China and its 

influence on European art and Architecture in the Sixteen and Seventeenth Centuries, a 

autora Ying Zhu indica no capítulo IV o papel pioneiro dos portugueses na assimilação e 

transmissão da cultura chinesa e salienta a importância da cultura chinesa na manufatura da 

faiança portuguesa. Nos capítulos seguintes da dissertação, Ying Zhu reflete acerca das 

influências chinesas na arquitetura e na arte europeias, nomeadamente na cerâmica de Delft, 

na pintura e no design de interiores na Holanda, nos jardins e no design de interiores na 

Inglaterra, e nas artes visuais e na arquitetura de França. Curiosamente, Portugal é o único 

caso cuja relação artística com a China é restringida à faiança. Isso obviamente manifesta o 

papel essencial da cultura chinesa na faiança portuguesa.  

Os estudos sobre as escavações arqueológicas da faiança portuguesa fora do 

território português também nos ajudam a descobrir a origem ideológica e estética da 

imitação da manufatura da faiança portuguesa. Em 1947, Luís Keil publicou o seu estudo: 

A faiança de Hamburgo e as suas analogias com a cerâmica portuguesa do século XVII, 

discutindo faiança portuguesa nos museus de Hamburgo. Durante 1987 e 1988 Jan Baart e 

Rafael Salinas desenvolveram os estudos com Faiança Portuguesa:1600-1660, revelando 

os resultados das escavações no bairro Vlooyenburch em Amesterdão, onde vivam os 

judeus portugueses na primeira metade de século XVII. Recentemente o artigo de Michiel 

H. Bartel no seu artigo A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650): uma 

análise sócio-económica baseada nos achados arqueológicos discute-se as peças de 

cerâmica portuguesa do período entre 1525 e 1675 no contexto arqueológico dos Países 

Baixos. Bem como o estudo de Tânia Casimiro foca-se no estudo das escavações 

arqueológicas da faiança nas Ilhas Britânicas.  
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Entretanto, nessa parte do nosso estudo visaremos no levantamento das 

bibliografias. Além de coligir e sistematizar as informações dispersas, pretendemos propor 

novas leituras, através do estudo comparativo nas bibliografias vindas diferentes épocas e 

autores e da discussão de alguns assuntos problemáticos baseados nas bibliografias, e com 

objetivo de procurar as origens da cultura chinesa na faiança portuguesa, as formas de ser 

interpretadas e descobrir as alterações de atitude e a evolução de estudo dos autores 

portugueses sobre essa arte, trazendo uma nova luz em termos da influência chinesa ou 

inspiração chinesa na faiança portuguesa do século XVII. Não só iremos provar que “há 

influência da cultura chinesa”, mas também discutir “o que é essa influência”, “ela vem de 

onde” e “como ela foi evoluída e transformada”.  

 

1.1. Distinção entre as culturas asiáticas (japonesa, persa, indiana) na faiança 

portuguesa 

Em 2015, quando Luís Filipe Barreto e Vítor Serrão escreveram uma nota prévia 

para o congresso internacional em Lisboa Património Cultural Chinês em Portugal, eles 

chamaram a atenção para o facto de que “a hipótese de que o horizonte patrimonial chinês 

em Portugal, enquanto constituição processual, pede também o conhecimento doutros 

patrimoniais asiáticos, como o indiano e o japonês. O quando e como entre si se 

identificaram, diferenciaram, hibridizaram as partes e o todo destes patrimónios (chinês, 

japonês, indiano) é, ainda hoje, uma pergunta fundamental não só sem resposta, como, 

mesmo, sem ainda colocação sistemática e fundamentada.” A distinção entre as culturas 

asiáticas torna-se uma das tarefas potenciais por realizar-se na nossa investigação também.  

No século XVI, quando o termo “exótico” foi introduzido nos vocabulários 

europeus, significava simplesmente algo que vem de fora, está ligado, num primeiro 

momento, à capacidade de nos deixarmos maravilhar e fascinar por outra realidade, todavia 

invocando fronteiras humanas e culturais implícitas, muito mais do que fronteiras 

geográficas, e mais importante, só existe quando é descoberto.  

No caso da faiança portuguesa, devemos presumir que ela é um fruto da 

miscigenação artística das culturas portuguesa, espanhol, chinesa, bem como das culturas 

japonesa, indiana, árabe, etc. Entretanto, já notamos quando referir a influência italiana, 

influência espanhol ou as outras europeias, as identificações são bem claras. Quanto as 

influencias árabe, indiana, japonesa ou chinesa, costuma-se a generalizar nas bibliografias 
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portuguesas e europeias como influência oriental ou algo exótico. Isso principalmente é 

porque o objeto exótico é inevitavelmente construído a partir do horizonte conceptual do 

observador. (Bohrer, 2003, P.36). Os observadores ocidentais tratam dos objetos asiáticos 

como os remotos para além da vossa capacidade de entender.  

Estas circunstâncias tornam imperativa a necessidade de identificar e distinguir as 

fontes do hibridismo cultural que se observa na faiança portuguesa. Como respeito à 

influência chinesa ou outras asiáticas, os europeus sempre são observadores. Para 

reconhecer as mudanças subtis de interpretação, é preciso partir de um conhecimento 

profundo da cultura chinesa e de uma convivência com ela. Ao mesmo tempo, também 

vale a pena discutir quais são as atitudes refletidas nas bibliografias portuguesas sobre a 

fusão das influências asiáticas na faiança portuguesa e as suas evoluções.  

Em 1950, Maria Madalena Cagigal e Silva admitiu que “raramente se encontra 

qualquer destas influências limitada a uma única peça, aparecendo na maior parte das 

vezes, combinadas umas com as outras, ou, mais vulgarmente, com motivos ocidentais”.  

(Silva, 1950, p.574). Ela descreveu individualmente “influência persa, indiana e oriental 

mista” e “influência chinesa” na cerâmica portuguesa. Na primeira parte, a autora mostrou 

que a Pérsia podia ter influenciado os frontais de altar de azulejo com decorações de as 

aves do paraíso afrontadas, as arvores paralelas, as rosetas terminais dos ramos das arvores 

etc., provavelmente tirado dos tecidos indo-portugueses ou das ourivesarias indo-

portuguesas. Ela também indicou que os decorativos indiano e persiano provavelmente 

sejam comuns por causa da sua mesma origem dos dois povos e às vezes os estejam 

aliados a motivos de proveniência chinesa também. Na segunda parte, ela sistematizou a 

influência chinesa na cerâmica portuguesa relativamente ao tipo dos motivos ornamentais, 

à disposição dos motivos decorativos, às cores empregadas, etc. Contudo, infelizmente a 

autora não optou por distinguir diferenças entres as culturas asiáticas.  

Em 1970 Reynaldo dos Santos refletiu no seu capítulo titulado AS ARTES 

DECORATIVAS que a influência do Oriente se exerceu sobretudo nas artes decorativas e 

também indicou que “logicamente, essa influência começou no século XVI, período de 

iniciação em que se formou o gosto pela decoração oriental e desabrocharam as 

assimilações nacionais que haviam de conduzir, não só à hibridez indo-portuguesa, mas ao 

que mais amplamente se poderia chamar luso-oriental” (Santos, 1970, p.8).  

Nesta época, os investigadores ainda preferiram indicar as influências diretas e 
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destaques em vez de distinguir as diferenças culturais nos pormenores.  

Em 2013, Alexandre Pais explicou que o mercado interior possuía um gosto 

eclético, como o de Portugal, como o da Liga Hanseática. Mas no território português 

abarcava outras dimensões do exótico mais vastas e imaginativas, integrando todo o 

“mundo de lá”. Ele profundamente analisou que esta fusão de influências era um reflexo de 

uma atitude cultural. A atitude de que uma iconografia europeia associada ao exotismo não 

causava estranheza está inserida num espírito de sincretismo cultural do povo português. 

(Pais, 2013) 

 
             (1)                                                          (2)                                                       (3)          

 
            (4)                           (5) 

(Autoria (1): Mo Guo. Inv.2293-MNAA) 

(Autoria e Fontes (2)(3): Ceramica Portugueza, José Queiroz, 1907, p.27) 

(Autoria e Fontes (4)(5): Ceramica Portugueza, José Queiroz, 1907, p.24) 

 

O autor Alexandre Pais tentou ilustrar as suas opiniões e distinguir as diferenças 

culturais com os exemplos representativos na sua tese de doutoramento. Por exemplo, ele 
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supõe que um prato (Inv.2293 MNAA) com uma figura feminina do século XVII no Museu 

Nacional de Arte Antiga é uma presença da índia. No respeito à mesma peça da faiança 

portuguesa, o autor Rafael Salinas Calado em 1993 já tinha descrito esta figura feminina, 

“No interior, uma dama elegantemente vestida como generoso decote, colar e caprichoso 

penteado, ocupada o eixo central, ladeada por uma árvore de tronco ziguezagueante, flores, 

arbusto, rochas, uma sebe, e uma ave esvoaçando-lhe em frente ao rosto.” (Calado, 1993, 

P.79)  

Entretanto, Alexandre Pais tentou descodificar esta fusão do contexto intercultural 

com a grande coragem, em vez de apenas descrever os pormenores apresentados nesta peça 

da faiança. Na sua tese, ele descreveu esta figura assim, “trajando uma indumentária que 

parece a fusão entre um vestido ocidental e um sari, esta personagem é talvez uma das 

melhores imagens do sincretismo cultural que a pintura cerâmica portuguesa imprimiu na 

sua produção” (Pais, 2010, p.362)  

Existem algumas peças da faiança do século XVII também com figura feminina na 

composição central. Um prato (2)(3) da Coleção do Sr. Conde do Ameal (Coimbra) mostra-

se no centro uma figura feminina do vestido comprido com decorações espirais, com um 

pavão na sua mão esquerda. Outro prato (4)(5) da Coleção do Sr. Dr. L. A. de Oliveira 

(Viana do Castelo) apresenta-se uma figura feminina com vestido barroco, segurando um 

espelho na mão, ao lado com a letra escrita “Ver”, evocação de um dos cinco sentidos.  

O vestido da figura feminina apresentada na primeira imagem (1) é bastante 

diferente com a segunda (2) e terceira (4), as quais mais ocidentais, como Smith confirmou 

que sejam verdugadas, explicando assim “The central figure of a woman dressed in a 

farthingale, another European motif typical of the second period (c.1640-70) is a common 

decoration of Catalan plates of the late sixtheenth and early seventeenth centuries” (Smith, 

1968, p.26). Todavia, se quisermos identificar o vestido da figura feminina da primeira 

imagem, também não parece me muito similar ao sari tradicional indiano. Ainda devia ser 

feita uma investigação mais rigorosa sobre sari indiano e o seu modelo transformativo na 

arte ocidental, sobretudo nos têxteis.  
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(Autoria e Fonte: A influência oriental na cerâmica 

portuguesa do século XVII, João Pedro Monteiro, 1994, p.79) 

 

 

Quanto a cultura japonesa, o autor Alexandre Pais também põe uma garrafa de 

coleção privada em destaque. Enquanto o autor João Pedro Monteiro descreveu esta peça 

que “na central, de maior largura, estão várias figuras de chineses...” (Monteiro, 1994, 

p.79), o Alexandre País mostra uma opinião diferente de que “Entre elas, destacam-se um 

tocador de tambor, um senhor seguido por um servo que transporta uma caixa e um homem 

segurando uma espingarda e que parecem saído de um bimbo “namban”. (Pais, 2010, 

p.362). Mantenho uma atitude mais aberta sobre esta ideia do autor. Habitualmente na 

porcelana chinesa ilustra-se uma figura ou uma série das figuras humanas baseadas na 

história verdadeira ou história forjada. Independentemente de qualquer figura ilustrada, 

sempre existem ligações fortes entre as figuras ou figuras com contexto ilustrado. Segundo 

o suposto do Alexandre Pais, nesta peça da faiança com cinco figuras masculinas, não 

parece me que faz muito lógica que quatro são chinesas e uma é japonesa. Entretanto, irei 

observar esta peça com mais atenção para descobrir a história apresentada nesta garrafa.     

Entretanto, cremos que cada uma das culturas asiáticas possui as características 

distintas e significativas e ao mesmo tempo, estas características convivem, fluem e 

influenciem uma a outra. Ao mesmo tempo, sobretudo nos primeiros anos, as influências 

asiática e europeia foram empregues simultaneamente na produção da faiança portuguesa e 

as influências asiáticas nos muitos casos coexistiram. Neste estudo, pretendemos distinguir 

as caraterísticas individuais entre as culturas asiáticas sem destruir a coexistência e 

convivência.  
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1.2. Desconhecimento do significado dos motivos chineses   
No respeito ao assunto do desconhecimento do significado dos motivos chineses na 

manufatura da faiança portuguesa, recorrendo a ler as bibliografias portuguesas, parece-nos 

que os portugueses nunca recusaram o facto do desconhecimento do contexto cultural, mas 

nos muitos casos, também não queriam confessar claramente este facto surgido no 

processo da imitação.   

Todavia, tirando o facto das descrições do estudo de Maria Madelena de Gagical e 

Silva, ela admitiu que “Sob o ponto de vista simbólico, não houve influencia chinesa visto 

toda a profusão de motivos que na China tem sempre o seu significado, o perder ao passar 

à cerâmica portuguesa, pelo total desconhecimento, por parte dos nossos artistas, do 

simbolismo chinês. Usaram, assim, os símbolos chineses, apenas como ornamento, não 

lhes atribuindo nenhum significado.” (Silva, 1950, p. 576). Entretanto, parece-nos que 

“total desconhecimento” e “nenhum significado” são as palavras demasiado fortes e 

absolutas. Nos não podemos completamente negar a hipótese de que alguns artistas 

portugueses conhecessem a cultura chinesa a nível muito básico, perguntassem ou 

aprendessem a dos viajantes e os missionários portugueses.  

Além disso, Reynaldo dos Santos também confessou que “a história da porcelana 

se inspira na simbologia, sobretudo das três religiões, confucionista, taoista e budista, cujos 

elementos decorativos exprimem uma grande poesia. Nas imitações portuguesas a 

decoração perde o sentido simbólico do modelo, cuja interpretação o oleiro desconhecia, 

inspirando-se apenas na expressão decorativa.” Ele compreendeu que existem as limitações 

no processo da manufatura por causa do desconhecimento do sentido simbólico da cultura 

chinesa.  

Mais tarde, Rafael Salinas Calado também referiu este desconhecimento do 

símbolo oriental na Guia de Museu Nacional de Arte Antiga, na parte titulada Chinese-

inspired Faience, descrevendo assim que “The Oriental symbols had completely unknown 

meaning for the Portuguese ceramic painters, who, not knowing how to interpret them, 

used them as mere ornaments.” (Calado, 2005, p.41). 

Os três autores ambos apontaram que os artesãos portugueses apenas aplicavam os 

motivos chineses nos motivos ornamentais devido ao desconhecimento do contexto 

cultural. Graças estas imitações especialmente nos ornamentos, os investigadores, os 

ceramistas podem desenvolver uma evolução crono-estilística relativamente apurada de 
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acordo com os tipos dos motivos ornamentais.  

De facto, o desconhecimento dos significados produz as influências profundas nas 

imitações, nas transformações e na sua criação própria. Entretanto, a influência do 

desconhecimento foi pouco referida nos estudos sobre a faiança portuguesa com inspiração 

da porcelana chinesa.  

O exemplo onde se analisou esta influência ou confusão desse desconhecimento 

que encontrámos até nesse momento é obra de Art of Portugal, 1500-1800. O sábio Robert 

Chester Smith tentou esclarecer a razão da escolha pelo artesão português de alguns 

motivos, que nunca foram utilizados nas porcelanas chinesas. Ele explicou que “What they 

imitated was the blue-and-white Ming dynasty export ware, especially that of the reigns of 

the emperors Chia Chiang (1522-66) and Wan li (1573-1619). The results, though coarse 

by comparison, are attractive and interesting because of the misunderstandings of Chineses 

painters’ conventions and the avoidance of certain favourite Oriental subjects such as fish 

and dragons and the choice of others never used in China likes lions and rabbits, both of 

which were traditional in Spanish ceramics.”  (Smith, 1968, p.26) 

Todos os motivos chineses possuem os seus significados, ligados a ideologia, 

história, religião, etc. A não ser que esclareça os significados culturais atrás desses motivos, 

podemos compreender melhor as alterações da imitação e as transformações da cópia na 

manufatura da faiança portuguesa.  

 

1.3. A cronologia da faiança portuguesa  
A evolução crono-estilística da faiança portuguesa já foi bem estudada pelos 

investigadores portugueses. A primeira tentativa do estudo da cronologia foi feita do 

Reynaldo dos Santos em 1960 na sua obra Faiança Portuguesa: século XVI e XVII, onde 

se traça um quadro cronológico das produções nacionais, baseado nas diferentes 

decorações. Dez anos depois, em Oito Séculos de Arte Portuguesa, ele continuou a 

desenvolver o seu estudo anterior, inserindo a faiança nas artes decorativas. Mesmo que a 

cronologia feita pelo autor já não corresponda ou satisfaça a datação das algumas peças 

hoje em dia, o estudo de Reynaldo dos Santos das décadas 60 e 70 foi uma “bíblia” dos 

estudos seguintes sobre a evolução crono-estilística da faiança portuguesa, tais como os 

estudos de Jan Baart em 1987, de Rafael Salinas Calado em 1987, de Alexandre Pais em 

2007, de Miguel Cabral Moncada em 2008, de Tânia Manual Casimiro em 2010 e 2013 etc.  
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Se analisarmos os estudos individualmente, podemos resumir as fluições dos 

períodos.  

O Reynaldo dos Santos inicialmente já tentou dividir os períodos com muitos 

pormenores: 1600-1625 (“tinha forte influência oriental” “Os portugueses imitavam, o 

mais fidedignamente possível, os símbolos e temas das porcelanas chinesas.”), 1625-1650 

(“período áureo” “uma mistura de estilos europeu e chinês” “a cor amarela foi aplicada 

com decoração do manganês e a policromia”), 1650-1675 (“os oleiros portugueses já não 

se recordam do motivo original”), 1675-1700 (“uma ausência completa dos motivos 

orientais, substituídos pelos motivos barrocos, as contas, cabeças de senhoras quase 

grotescas e rendas”). (Santos, 1960).  

O autor Jan Baart dividiu o processo da manufatura da faiança portuguesa em três 

períodos: 1600-1625 (“decorações semelhantes com as italianas, espanholas e ainda, em 

menor escala, com decorações chinesas”), 1625-1650 (“uma imitação da porcelana chinesa 

Ming do período Wanli”), 1650-1700 (“de figuras contornadas a manganês” “são 

principalmente inspiradas da porcelana chinesa, a saber nos chamados ‘artigos de 

transição’”) (Baart, 1987). O autor Rafael Salinas Calado para utilizar a cronologia nos 

estudos de coleções museológicas, reforçou a proposta de uma cronologia dividida pelo 

Jan Baart: 1600-1625 (“nada têm a ver com os temas chineses, mas sim com o tipo de 

decoração europeia ou árabe”), 1625-1650 (“revelam uma nítida influência da porcelana 

Ming”), 1650-1700 (“é caracterizado pelo contorno a manganês, numa proximidade ao 

azulejo”). (Calado, 1992).  

Depois do estudo de Reynaldo dos Santos, a divisão cronológica estava 

desatualizada à luz dos conhecimentos durante muitas décadas. Entretanto, à medida de 

que os resultados em contextos arqueológicos nacionais e estrangeiros têm sido obtidos, as 

datações das peças da faiança portuguesa tornavam-se mais preciosas, foi possível redefinir 

e apurar os momentos significativos da manufatura e as evoluções crono-estilísticas dos 

tempos produtivos.     

Em 2010, Tânia Manuel Casimiro conseguiu desenvolver um contexto de evolução 

crono-estilística na sua tese de doutoramento titulada Faiança Portuguesa nas Ilhas 

Britânicas. Ela traçou um desenvolvimento dividido em seis períodos dos finais do século 

XVI aos inícios do XVIII: 1520-1570, 1570-1610 (“a primeira fase da produção de louça 

esmaltada a branco e decorada a azul” “Os objetos inspiram-se nas produções espanholas, 
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italianas e nas porcelanas Ming.”), 1610-1635 (“É o período ‘áureo’ da faiança portuguesa 

que Reynaldo dos Santos acreditou ser algo posterior”, “Estilisticamente é o momento em 

que mais fielmente se copiam os modelo orientais”), 1635-1660 (“É a época da explosão 

criativa da faiança portuguesa, mas de igual modo, da perda de parte do seu requinte 

decorativo”, “a decoração, maioritariamente de inspiração oriental, já não reproduz 

fielmente o estilo exótico” “motivo novo: rendas, desenho miúdo”), 1660-1700 (“O 

manganês passa a predominar, delimitando toscamente os motivos decorativos que são 

preenchidos a azul, principalmente os aranhões” “motivos novos: aranhões estilizados, 

contas, faixas barrocas, cabeças de senhora, Monte Sinai”), 1700-1766 (“marca o fim das 

decorações faustosas na Faiança Portuguesa”, “grande parte das peças torna-se 

completamente branca, predominando os pequenos pratos ou covilhetes e as bilhas.”). 

Mais tarde, a autora completou a sua proposta da dissertação e publicou um artigo titulado 

Faiança Portuguesa: datação e evolução crono-estilística em 2013.   

O autor Alexandre Pais dividiu na sua dissertação de doutoramento, mais 

minuciosamente possível, oito períodos da manufatura da faiança portuguesa no século 

XVII: ...-1610, 1611-1620, 1621-1630, 1631- 1640, 1641-1650, 1651-1660, 1661-1670, 

1671-1699. (Pais, 2012). A cronologia da faiança portuguesa foi feita por décadas, através 

deste modo, como o autor disse, “pensamos conseguir, percecionar de modo mais rigoroso 

o tempo, a história e o gosto dominantes em cada um destes momentos” (Pais, 2010, 

p.519).  

Apesar de as divisões dos períodos da manufatura terem sido cada vez minuciosas e 

precisas, a descrição sobre a tendência geral da evolução quase nunca teve grande alteração. 

A cultura chinesa desempenhou um papel essencial na manufatura da faiança portuguesa 

durante séculos XVII, desde imitações muito precisas, à mestiça dos motivos chineses e 

europeus, à simplificação dos motivos chineses, à degradação da influência chinesa, como 

o método empregue por Reynaldo dos Santos de que “o primeiro compreende as faianças 

inspiradas essencialmente em temas chineses; o segundo agrupa já peças com decoração 

mista, parte chinesa, parte portuguesa; no terceiro, os temas chineses simplificados no 

desenho de origem traduzem uma decadência na interpretação com carácter quase popular; 

no último desaparece a influência chinesa e os temas exclusivamente nacionais anunciam a 

transição para o século XVIII” (Santos, 1960, p.18). A cultura chinesa foi bem integrada na 

manufatura da faiança portuguesa, assim tornando uma arte criativa e peculiar na história 
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da arte portuguesa.  

Para além disso, no respeito a datação e evolução crono-estilística, no estudo de 

Tânia Casimiro, a autora chama a atenção nos alguns factos significantes. No primeiro 

lugar, já notamos que o fator principal da divisão da evolução crono-estilística seja de 

acordo com o aparecimento dos motivos novos, sobretudo os motivos ornamentais.  

Existem os riscos que se dividem os períodos diferentes segundo os estilos dos 

motivos ornamentais e a datação das peças representativas. Por um lado, a data de 

produção não é igual à data do registo arqueológicos e ainda, a maioria das peças da 

faiança portuguesas expostas nos museus são as sem datações exatas, apenas indicada pelo 

período ou século. Por outro lado, não podemos ignorar dois fatores, exemplificando, “não 

podemos afiançar que uma peça produzida em 1636 não possa ainda assim possuir as 

caraterísticas do período anterior que termina em 1635” (Casimiro, 2013, p.353), ao 

mesmo tempo, “a determinação desta evolução crono-estilística teve ainda em 

consideração a existência de três distintos centros produtores” (Casimiro, 2013, p.353), 

eles acabam por produzir peças semelhantes, mas não podemos supor nem podemos 

confirmar que eles produzam as peças com modelos iguais durante o mesmo período.  

Empreender a evolução crono-estilística não apenas ajuda-nos a identificar melhor 

as datações das peças, as características dos motivos, também estabelecer uma visão para 

descobrir o poder da cultura chinesa em Portugal e a sua influência na sociedade 

portuguesa através das reflexões na faiança portuguesa.    

A partir daí, vamos discutir algumas dúvidas em termo da cultura chinesa refletida 

na faiança portuguesa.  

1. 4. Cultura chinesa refletida na faiança portuguesa  

1.4.1. A primeira peça datada de faiança portuguesa ao gosto chinês  
Já existem alguns investigadores portugueses confirmavam, quase não é possível 

saber, com precisão, quando foi a sua iniciação da manufatura em Lisboa ou qual é a 

primeira peça da faiança chinesa da inspiração chinesa.    

Foi referida na dissertação do Alexandre Pais, só partir da Descrição do Reino de 

Portugal de Duarte Nunes de Leão (terminada cerca de 1599, publicada em 1610), é 

possível definir uma data mais rigorosa para a existência de louças à imitação do Oriente 

comercializadas em Lisboa (Pais, 2010, p. 520). O autor descrevia “Delte mefmo reino fe 
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leuão as baixellas de porcelanas da China, que fam os vafos da mais fermofa vifta de 

quantos os homés inuentaraó, de q as que fam legitimas, fam muito mais apraziueis aa vifta, 

q todos os vafos de prata, ou ouro, ou vidro criftallino.” (Leão, 1610, p.70). Segundo as 

referências documentais e as investigações recentes, podemos chegar a conclusão que a 

faiança portuguesa teria tido início já no século XVI, logo começar, já teria adaptado os 

motivos da porcelana chinesa, apesar de não serem conhecidas peças datadas desse período. 

Como o autor João Pedro Monteiro também confirmou que “desconhece-se em que altura 

terão os oleiros portugueses começado a reproduzir as porcelanas chinesas. Apesar da 

primeira peça datada ser de 1621, é muito provável que este tipo de produção remonte ao 

último quartel do século XVI” (Monteiro, 1994, p.21).  

Entretantos, antes do ano 2013, a peça mais antiga que se conhecia pelos 

investigadores portugueses era uma tigela datada de 1621, existente no Museu Nacional de 

Soares dos Reis.   

Graça a uma doação generosa em 2014 pela Maria Helena de Castro e Solla Soares 

Mourão e o seu marido Vasco Manuel Cardoso Mourão, temos a oportunidade a conhecer a 

peça mais recuada de que temos conhecimento em peças de faiança portuguesa, seja uma 

informação fundamental para uma cronologia mais completa da produção da faiança 

portuguesa. A decoração desta panela mostra-se em frente no seu bojo a águia bicéfala 

coroada, sendo um símbolo representado pela coroa espanhola, especialmente a figura de 

Filipe II de Portugal e que sempre aparece na faiança espanhola. Noutro lado do bojo 

apresenta-se a decoração vegetalista – camélia. De acordo com o artigo de Alexandre Pais, 

nessa peça datada de 1608 já é parente uma gramática decorativa que se pode definir como 

de gosto oriental. (Pais, 2013, p.65)   

 

	

 

 

 

 

 

 
(Autoria: Mo Guo. Inv.1005-MNSR) 
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Se identificamos essa panela como a primeira faiança portuguesa com motivo 

chinês, preferia abrir um horizonte mais abrangente. O motivo de camélia sempre aparece 

na porcelana chinesa a forma de enrolamento floral estilizado (缠枝纹), tais como de 

crisântemo, lótus, romã e pêssego etc. Todavia, a forma expressiva desta panela é bastante 

diferente dos motivos de camélia na porcelana chinesa por causa da sua grande 

simplificação nos esboços. Também existem algumas peças da faiança portuguesa com 

motivo camélia, nomeadamente as da 1ª metade do século XVII. Por exemplo, o gomil 

datado 1638 do Museu Nacional de Soares dos Reis e a panela datada 1658 da Fundação 

Carmona e Costa tem o motivo camélia semelhantes a esta panela datada 1608, suponho 

que elas tenham a maior influência vindas da cerâmica espanhola do que influência chinesa, 

através das análises em termo da configuração e da utilização da cor dessas três peças, 

ainda o seu motivo águia bicéfala coroada em frente também podia prova esta ideia. Para 

além disso, encontramos a representação da camélia no azulejo mais do que faiança. Vale a 

pena discutir que a representação da camélia seja uma simplificação do motivo da 

porcelana chinesa ou uma influência vinda da cultura espanhola ou muçulmana.  

Antes da doação em 2014, a peça da faiança portuguesa com datação mais antiga 

era uma grande taça datada 1612 também pertence ao Museu Nacional de Soares dos Reis.  

Reynaldo dos Santos voltou a refletir esta taça grande na sua obra em 1970 titulada 

Oito Séculos de Arte Portuguesa de volumo III, “A este período pertence a malga datada 

1621 no frete (figura 30), do Museu Soares dos Reis. Espécime que corresponde à faiança 

que se fazia em Lisboa <<contrafeita da China>>, de que se falava nos arcos de 1619.” 

(Santos, 1970, p.30) Ele indica indiscutivelmente a sua influência da porcelana chinesa e 

quase trata dela como uma cópia completa, chamando <<contrafeita da China>>.  

Smith também em 1968 fortemente comprovou esta ideia, explicando assim no seu 

livro “The earliest pieces are closest to the Ming models. A bowl in the Oporto museum 

dated 1621 is decorated with compartments in the Chinese fashion, some of which contain 

flowering plants with the long oval leaves found in much of this Portuguese work. The 

flowers are, however, too stiff and symmetrical for a Chinese painter and the drawing too 

crude.” Quanto as ilustrações das peças, Smith já ganhou um desenvolvimento: ele não só 

declarou que na primeira fase da manufatura da faiança, os portugueses imitaram a 

porcelana azul e branca da dinastia Ming, o mais significativo, ele destacou os aspetos 

diferentes entre a imitação portuguesa e a porcelana original chinesa.   
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No artigo titulado Faiança portuguesa: datação e evolução crono-estilística de 

Tânia Casimiro também mostrou a importância significativa dessa taça no período III: 

1610-1635: “Uma das peças mais emblemáticas deste período é a grande taça pertencente 

ao acervo do Museu Nacional Soares dos Reis. Decorada com quatro cartelas, dentro das 

quais se inscreve decoração de influência oriental, apresenta, no exterior do fundo o 

cronograma 1621” (Casimiro, 2013, p.357). Entretanto, esta taça já se ostenta as 

características destaques dos motivos na porcelana chinesa.  

A parede exterior da taça é divida em quarto painéis ovalados com dois de flor e 

dois do motivo “roda do Dharma”(3)(também chama-se “roda da doutrina” ou “roda da lei”, 

em chinês: 法轮), que é um dos oito símbolos auspiciosos do budismo. No interior, no 

fundo, apresenta-se um vaso de flores (2) (em chinês:花篮), que é motivo representativo da 

porcelana kraak.   

 
(Autoria (1)(2): Mo Guo. Inv.609-MNSR)        

 
(Autoria (3): Mo Guo. Inv.609-MNSR)            (Fonte (4): http://www.yadao8.com/taocizhishi/268.html) 
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Quanto a este motivo simbólico “roda do Dharma”, foi uma cópia da porcelana 

chinesa quase sem alteração e tem uma lição moral de que quem não siga a regra da roda, 

vai ter uma vida pecaminosa. “Oito símbolos auspiciosos do Budismo” inicialmente teve 

influência de Budismo Tibetano na dinastia Yuan. Durante dinastia Ming foi aplicado 

extensivamente na porcelana chinesa, nomeadamente nos reinados Yongle e Xuande, 

gradualmente perdendo o seu sentido religioso e ganhado um contexto cultural e simbólico. 

Ao longo da história, a composição estrutural e a ordem desses oito símbolos iam mudando, 

que é a evidência fundamental para estimar a sua cronologia. Entretanto. quer seja 

alteração na composição estrutural, quer seja mutação da ordem dos símbolos, estes oito 

símbolos sempre aparecem em conjunto numa peça da porcelana (4). No caso da faiança, 

os artesãos portugueses escolheram os motivos individualmente que lhe parecem mais 

exóticos e perturbaram completamente código simbólico e cultural. 

Devido às particularidades da cultura chinesa, a compreensão sempre é um 

problemático no estudo da cultura ou arte chinesa. Desde a viagem de Marco Polo, a 

imagem da China construída na mente dos ocidentais manteve-se inalterada durante 

séculos. No mesmo sentido, esta imagem da China e as particularidades da cultura chinesa 

também foram refletidas na faiança portuguesa. Por causa do desconhecimento do contexto 

cultural, as particularidades e as suas compreensões foram raramente referidas nas 

referências bibliográficas.  

A seguir, resumimos dois aspetos das particularidades da cultura chinesa e as suas 

descrições feitas pelos investigadores estrangeiros.  

 

1.4.2. Vazio e proporção da figura humana 
 

Vazio  

Quer seja o estudo de Reynaldo dos Santos, ou quer seja o estudo de Rafael Salinas 

Calado, nunca foi apresentado claramente o assunto horror vacui. Só a partir dos estudos 

de Alexandre Nobre Pais e de João Pedro Monteiro, os investigadores atrevem-se a notar a 

diferença entre a imitação portuguesa e a porcelana chinesa original e a	descobrir as razões 

do contexto cultural nessas transformações.  

O horror vacui principalmente foi referido nos dois casos na faiança portuguesa: o 

grupo islamizante (denominação pelo Alexandre Pais) e o grupo “desenho miúdo”.  
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(Autoria (1): Mo Guo. Inv. 156-CMGJ, 1625-1650) 

(Autoria (2): Mo Guo. Inv. 9505-MNMC, 1625-1650) 

(Autoria (3): Mo Guo. Inv. 602-MNSR, 1601-1650) 

 

Mostro aqui três peças (1)(2)(3) da faiança portuguesa pertencentes ao grupo 

islamizante. Rafael Salinas Calado explicou no seu estudo sobre este grupo do motivo, 

“Estas características decorativas são de nítida inspiração islâmica (Manices) e deram 

origem a um grupo de faiança normalmente conhecido como “decoração de espirais” que 

por vezes também surge referido como “decoração geométrica” devido à forte expressão 

das molduras reforçadas” (Calado, 2003, p.44) 

Nessas três peças da faiança portuguesa, as abas possuem as características em 

comum. Elas são preenchidas com painéis de desenhos concêntricos de linhas sinuosas, 

rodeando um medalhão poligonal, contendo espirais, a maior parte das vezes, separados 

por colunelos com motivos em serpentina.    

Quanto a sua origem desse grupo islamizante, descreve-se no site Matriz1 assim 

“esta produção remete para as peças chinesas com espirais do período Wanli (1563-1620) e 

do Período de Transição (1620-1683), mas mais acentuadamente para as cerâmicas turcas 

produzidas em Iznik e para a produção mudéjar valenciana do século XVI.”  

Para além disso, embora o estilo ostentado na aba seja mais islâmico, a composição 

da aba parece-nos semelhante ao modelo chinês “开光” , vulgarmente aplicada na 

porcelana kraak, vide o exemplo no Museu Nacional de Soares dos Reis. (1) 

                                                             
1 http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156234 
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(Autoria (1): Mo Guo. Inv. MNSR-197, China, 1573-1619) 

 

No interior desta peça da porcelana, a caldeira é preenchida por quatro painéis com 

reservas lobuladas com pêssegos e flores alternados e separados por painéis verticais com 

pérolas. Parece-nos que o grupo islamizante seja exatamente a transformação dos painéis 

da porcelana kraak, com características destaques do estilo islâmico, aplicando os motivos 

geométricos em vez dos motivos chineses vegetalistas.  

No respeito à origem, segundo os estudos do Alexandre Nobre Pais, o grupo 

islamizante também se encontra na “louça malegueira”, na produção de “brilho metálico” 

na Península Ibérica (no Levante espanhol, ou norte de Africa), modelos italianos correntes 

de Montelupo, ou louça de lustre das oficinais hispânicas dos séculos XV e XVI, etc. (Pais, 

2012) 

Entretanto, o grupo islamizante é da combinação de diferentes influências e não 

corresponde puramente ao gosto chinês. Como João Pedro Monteiro explica no seu estudo, 

“não encontramos na porcelana chinesa uma gramática decorativa globalmente semelhante 

à deste grupo que, pela adaptação de motivos geométricos e pelo horror vacui com que 

estes mesmos motivos preenchem as superfícies, se pensaria derivada de modelos 

islâmicos.” (Monteiro, 1994, p.28) 
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 (Autoria (1): Mo Guo. Inv. 2400-MNAA, 1660)      (Autoria (2): Mo Guo. Inv.2403-MNAA, 1650-1700) 

Outro caso ostenta-se o horror vacui é o tipo decorativo que hoje se denomina 

“Desenho Miúdo”. Mostramos aqui uma peça (1) datada do ano 1660 no Museu Nacional 

de Arte Antiga que verifica bem esta ideia do horror vacui. Trata-se deste prato com dois 

planos diferentes de decoração de influência chinesa: um plano da figura feminina 

ocidental e outro plano com os motivos preenchidos na imagem toda. Outra peça (2) da 

faiança no mesmo museu também se apresenta o motivo “Desenho Miúdo”. No centro e na 

aba incorporam-se a mesma cena com figura budista sentada ou deitada, pinheiro, corça etc. 

Mesmo que já deixe uns espaços em branco, a imagem ainda preenchida pelos motivos 

espalhados e desorganizados dos garfos curtos das árvores, não deixando ao observador o 

espaço de “respiração”.  

Quando Alexandre Pais descreve uma peça da faiança portuguesa com o motivo 

“Desenho Miúdo”, ele disse assim “A pintura é fina, detalhada, minuciosa, gráfica no 

modo como organiza os motivos, preenchendo o espaço num horror vacui que a afasta da 

estética chinesa que a decoração parece copiar” (Pais, 2013, p.75). Ele também referiu pelo 

menos seis vezes este horror vacui na sua dissertação do doutoramento (Pais, 2012). Desde 

modo se torna evidente que o horror vacui é um fator considerável na manufatura da 

faiança portuguesa.  

Contrario ao horror vacui, a vastidão poética é considera uma das características 

distintas e prósperas da pintura chinesa. A técnica da pintura chinesa liubai (literalmente 

significa “que mantém um espaço branco”) é uma técnica simbólica que os pintores 

chineses utilizam com frequência. Como ela foi influenciada pela filosofia chinesa, 

especialmente pelo taoismo e confucionismo, os ocidentais não a entendiam.  
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Proporção da figura humana 

 

 

 

 

 

 

 

	

 (Autoria: Mo Guo. Inv.2387-MNAA, século XVII) 

 

Um assunto importante na transformação da característica da cultura chinesa já foi 

mencionado pelo grande historiador Robert Chester Smith e quase nunca foi mais referido 

nos estudos seguintes. Quando ele analisou um pote da faiança portuguesa no Museu 

Nacional de Arte Antiga, Smith sobressou a caraterística distinta sobre proporção da figura 

mostrada na faiança portuguesa, “The standing figure is, however, too large in scale to 

conform to Oriental usage, which did not allow the human figure to dominate a landscape.” 

(Smith, 1968, p.26). Smith já mostrou aqui a sua ideia sobre a relação entre figura humana 

e paisagem natural.  

Na porcelana chinesa, as figuras humanas são muito pequenas e constituem uma 

parte da paisagem, onde se integram sem sobressaírem. Em contrapartida, na faiança 

geralmente as figuras humanas agigantam-se no centro da imagem. Como se estivessem a 

assistir a um espetáculo no palco, as figuras da faiança não traduzem o sentimento da 

natureza. Talvez a figura humana, desproporcionada em relação à estrutura compositiva, 

mostre o maior individualismo do pensamento ocidental. A relação harmoniosa entre figura 

humana e paisagem natural mostra as teorias filosóficas na cultura chinesa, tais como 

“unificação do cosmos e do humana” ou “ressonância entre o cosmo e humana”, 

desenvolvidas sucessivamente pelo filósofo taoista Zhuangzi do século XVI antes da era 
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crista e pelo filósofo confucionista Dong Zhongshu na dinastia Han.  

Acreditamos que mais particularidades da cultura chinesa e as suas compreensões 

(ou não compreensões) forem encontradas no nosso estudo.  

 

1.4.3. O período chinês influenciou mais a manufatura da faiança portuguesa 
Um trabalho tarefado no nosso estudo será encontrar as peças de kraak no território 

português e as evidências que provam a ligação entre as coleções de porcelana kraak e o 

fabrico da faiança portuguesa da época.  

A investigadora francesa Daisy Lion-Goldschmidt, do museu Guimet, elaborou o 

primeiro estudo do conjunto e publicou em 1984 um artigo intitulado Les porcelaines 

chinoises du palais de Santos, sistematicamente ilustrado com peças dos reinados Zhengde 

(1506-1521), Jiajing (1522-1566), Longqing (1506-1521) e Wanli (1573-1619) e discutido 

profundamente a difusão da porcelana Kraak em Portugal entre 1575 e 1612/13.  

Sabemos que o gosto pelos motivos orientais é uma das linhas de força da arte 

portuguesa e que a porcelana chinesa foi a fonte principal de inspiração para o fabrico da 

faiança portuguesa. Será possível que algumas peças de porcelana chinesa do Palácio de 

Santos tenham servido de inspiração aos oleiros lisboetas? Com esta dúvida na expectativa, 

iremos estudar profundamente as peças do Palácio de Santos no futuro, especialmente os 

motivos e a sua ligação com os da faiança. 

Quanto em que período chinês influenciou mais a manufatura da faiança 

portuguesa, cremos que a faiança portuguesa do século XVII se inspirava nas produções 

das porcelanas da dinastia Ming. Todavia, um fator que não devia ser ignorado na história 

da porcelana chinesa para analisar o período chinês que influenciou mais a manufatura da 

faiança portuguesa era que “Na China, a história da porcelana ordena-se e classifica-se 

pelas marcas e reinados dos imperadores” (Santos, 1970, p.17). Isso quer dizer, as 

manufaturas de porcelana chinesa foram de acordo com o gosto dos imperadores e os 

contextos social e histórico. Durante os reinados diferentes, produzia-se a porcelana com 

características distintas. Para além disso, as manufaturas no forno oficial e no forno 

particular na China também fazem toda a diferença.  

É necessário discutir os períodos na história chinesa influenciaram a manufatura da 

faiança portuguesa, analisando as referências bibliográficas e distinguir melhor as 

características distintas dos reinados chineses e as suas influências diferentes.  
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O reinado chinês referido mais vezes nos estudos dos investigadores portugueses é 

Wanli. Reynaldo dos Santos defendeu que “Um tipo de porcelana chinesa que mais influiu 

na faiança portuguesa foi a do reinado de Wan-Li (1573-1619), sobretudo a porcelana de 

exportação, diferente da que se fazia para o imperador. Basta comparar porcelanas desta 

época com algumas das nossas faianças do século XVII para que as afinidades saltem à 

vista” (Santos, 1970, p.17). Rafael Salinas Calado indicou a importância dos elementos 

ornamentais da porcelana chinesa do reinado wanli, explicando assim que “Os elementos 

ornamentais característicos da porcelana do período Wanli são profusamente utilizados, 

interpretados e alterados pelos pintores portugueses de faiança, que iniciam uma moda, 

depois propagada por outras nações europeias em experiências e tentativas que, sem 

interrupção, duraram até ao princípio do século em sucessivos progressos” (Calado, 1993, 

p.77). Dez anos depois, a sua proposta foi afirmada por si próprio, “A grande qualidade do 

vidrado e o primor da pintura não deixam dissociar esta cerâmica dessa almejada porcelana 

chinesa do período Wan-Li que lhe serviu, não só de motivação, mas também de guia 

decorativo ou modelo inspirador” (Calado, 2003, p.14).  

Além disso, o historiador americano também apontou para a imitação portuguesa 

da porcelana chinesa dos reinados Jiaqing e Wanli, “The Portuguese were therefore the 

first Europeans both to import and to copy in faience the porcelains of the East. What they 

imitated was the blue-and-white Ming dynasty export ware, especially that of reigns of the 

emperors Chia Ching (1522-66) e Wan Li (1573-1619)” (Smith, 1968, p.26). Entretanto, a 

investigadora portuguesa Tânia Casimiro também referiu na sua dissertação o início de 

utilizar os padrões chineses, baseado no estudo arqueológico de Michiel H. Bartels (Bartels, 

2003). “Podemos certamente apontar as últimas duas décadas do século XVI, ainda antes 

do declínio da presença portuguesa no Oriente, que se começou a notar com o fim do 

reinado Wanli... Datados de 1580, através do contexto, surgiram pratos em Graft e 

Deventer, que evidenciam claramente essa decoração de influência Wanli” (Casimiro, 2010, 

p.591)  

Suponho que o argumento pela maioria dos investigadores portugueses de que a 

porcelana do reinado Wanli influenciou mais a manufatura portuguesa era principalmente 

por causa das estruturas compositivas apresentadas na porcelana chinesa e imitadas na 

faiança portuguesa. “Durante o período Wanli, nos começos da exportação massiva para a 

Europa, apareceu um tipo particular de <<Azul e Branco>>, a <<Kraakporselein>>, 
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apresenta-se subdivida em painéis que irradiam de um motivo central” (Monteiro, 1994, 

pp.14-15). Uma das características mais distintas da porcelana Kraak é a sua estrutura 

compositiva. Como se explicou no artigo de Alexandre Pais, “Distinguem-se, no que aos 

pratos diz respeito, por covos totalmente preenchidos com um motivo, sendo a caldeira e 

aba tradas como uma só unidade, divididas em painéis polilobados, geralmente seis, mais 

raramente quatro ou oito, alterando com outras tantas bandas” (Pais, 2013, p.67).  

Além disso, Alexandre Pais também realçou um facto de que a estrutura 

compositiva das decorações na faiança portuguesa de influência chinesa normalmente 

oscila entre as que se aproximam de peças do período Jiajing - “com os pratos em que o 

desenho se circunscreve ao covo à aba, mantendo-se a caldeira em branco” (Pais, 2013, 

p.66) - e as que associam à porcelana kraak produzida no período Wanli.  

Também, a especialista Maria Antónia Pinto de Matos ressaltou a importância do 

reinado wanli e marcou definitivamente a decadência da dinastia Ming. “Foi uma época 

criativa e vigorosa do ponto de vista económico, cultural e formativo, mas, politicamente, 

o declínio acentua-se com o aproximar do fim do reinado e o agudizar da idiossincrasia de 

Wanli que vai, progressivamente, deixando de cumprir as suas funções...” (Matos, 2012, 

p.214) 

 
(Faiança, 1600-1650, Inv. 6201-MNAA)     (Autoria: Mo Guo, Faiança, 1625-1650, Inv. 92-MNAA) 

 

A porcelana kraak foi produzida principalmente no reinado do imperador Wanli até 

cerca de 1640. Também a porcelana kraak foi exportada em massiva durante o reinado 

Wanli. Diz-se que do 30º ano do reinado Wanli (1602) da dinastia Ming ao 21ºano do 

reinado Kangxi (1682) da dinastia Qing, durante 80 anos, apenas Companhia das Índias 
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Orientais da Holanda já comprava mais 12 milhões peças de kraak da China.  

Curiosamente mesmo que sejam os pratos com mesma decoração influenciada no 

período Wanli, as peças da faiança variam-se muito. Associando ao contexto histórico, o 

36º ano do reinado do imperador Wanli (1608) foi um ano decisivo. Antigamente sempre 

tinha acontecido a morte dos oleiros devido a crueldade dos supervisores do trabalho. Em 

1608, os oleiros revoltaram-se e incendiaram o forno oficial. O forno imperial teve de ser 

obrigado a encerrar. Muitos oleiros dos fornos oficiais foram contratados para os fornos 

privados para produzir porcelana kraak. Isso quer dizer que os oleiros imperiais que 

dominavam a capacidade suficiente na manufatura finalmente se encontravam livres das 

limitações rigorosas imperiais. Assim, as formas das peças de kraak exportadas a Europa 

eram muito variadas.  

É indiscutível que esta manufatura notável - porcelana kraak – sobretudo do 

reinado wanli, desempenha um papel essencial na faiança portuguesa do século XVII. 

Entretanto, a partir do ano de 1513 do reinado do imperador Zhengde, quando se 

verificaram os primeiros contatos diretos dos portugueses com a China, os primeiros 

contatos propiciaram logo um acesso aos grandes centros de produção de cerâmica da 

China, primeiro foi Jingdezhen e depois Zhangzhou e Guangzhou (Cantão), etc.  

Não apenas as no reinado Wanli, as peças dos outros reinados, tais como Zhengde, 

Jiajing, Longqing, bem como alguns reinados anteriores, por exemplo o reinado Chenghua 

e os reinados iniciais da dinastia Qing também influenciavam a manufatura da faiança 

portuguesa e foram poucas vezes analisados nos estudos.   

Devido ao desconhecimento da manufatura da cada época sobre a porcelana 

chinesa, os investigadores portugueses raramente distinguiam as características dos 

reinados diferentes.  

Um caso especial foi o estudo de Reynaldo dos Santos, o autor tentou classificar os 

motivos ornamentais na faiança portuguesa e analisar as suas origens na porcelana chinesa 

durante os reinados diferentes. O Reynaldo explicou assim que, “os temas assimilados por 

nós inspiravam-se sobretudo nos símbolos favoritos dos Mings, por vezes em dinastias 

anteriores ao período Wan-Li. Os pentágonos curvilíneos são dos Mings do século XIV; as 

pétalas imbricadas são Wan-Li, mas os discos imbricados vêem-se em vasos Cheng-Hua 

(1465-87); as faixas cordiformes decoram peças do reinado Chia-Ching (1522-66), 

enquanto os triângulos justapostos entraram na decoração chinesa desde o século XIV” 
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(Santos, 1970, p.18), bem como que “São frequente as orlas decorativas com desenhos 

ondulados, por vezes citadas como frisos barrocos, mas na realidade são de origem chinesa 

da época Chia-Ching”. (Santos, 1970, pp.18-19) 

Neste momento, ainda não conseguimos confirmar as suas descrições nem 

conseguimos verificar estas ligações estabelecidas pelo autor. Ainda precisaremos de tomar 

mais conhecimento profundo sobre as características do fabrico da porcelana chinesa de 

cada época, exemplificando “Many Jiajing porcelains are decorated with Taoist symbols of 

longevity, reflecting the emperor´s strong Taoist beliefs.” (Valenstein, 1975, p.188)  

No que concerne a influência chinesa na faiança portuguesa, além do reinado wanli, 

o período de transição (1621-1683) também foi um período considerável do fabrico da 

porcelana chinesa e sempre foi confuso com reinado Wanli. O período de transição da 

porcelana chinesa foi considerado, começando pela morte do imperador Wanli em 1620 e 

terminando pela chegada de Zhang Yingxuan em 1683, que era diretor do forno imperial 

em Jiangdezhen. Nessa época de muitos momentos históricos turbulentos produziam uma 

conglomeração fascinante da porcelana chinesa e deixava uma grande influência na 

manufatura da porcelana chinesa para a exportação e a da cerâmica estrangeira.  

A decoração de porcelana do “período de transição” foi quase completamente do 

gosto chinês e com um pouco gosto europeu. Entretanto, as formas de algumas peças 

foram adaptadas a solicitação ou a necessidade europeia. Suzanne G. Valenstein 

categorizou as porcelanas feitas naquele período em três grupos: Cerâmicas tradicionais 

– que continuam aplicar as formas e os modelos decorativas dos tempos anteriores, Não-

tradicionais Cerâmicas – de que, nas peças exportadas ao mercado europeu, as formas e 

configurações foram completamente alteradas e Cerâmica de “Transição” - com 

características distintas de que muitas peças com alta qualidade foram decoradas com 

paisagem natural, dizemos shanshui, como explicando na obra A Handbook of Chinese 

Ceramics: “Many of the finest objects are embellished with groups of figures in distinctive 

landscapes that have step walls of rocks improbably interrupted by clouds, isolated cone-

shaped mountains, and ever-present moon, and characteristic V-shaped hooks in the 

drawing” (Valenstein, 1975, pp. 199-201). No entanto, este tipo da cerâmica de “transição” 

rapidamente adquiriu aspetos ocidentais na faiança portuguesa, misturando os estilos e, não 

raro, encontramos representação antropomórficas europeias envoltas em paisagens 

orientais. Bem como o motivo “Desenho Miúdo” também foi produzido com base da 
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porcelana chinesa do “Período de Transição”, se acreditarmos no estudo do arqueólogo e 

investigador holandês Jan Baart. (Citado no estudo de Monteiro, 2007, p.34), (Baart, 1987, 

p.26)  

Quanto em que período chinês influenciou mais a manufatura da faiança 

portuguesa，os investigadores devem analisar rigorosamente as caraterísticas da porcelana 

chinesa dos reinados diferentes, combinado o contexto social e histórico. Como defendeu 

João Pedro Monteiro, as peças resultantes da produção de louça esmaltada seiscentista 

“não são apenas resultado de uma tentativa de reproduzir temas exóticos, mas antes a 

apropriação dos mesmos a um substrato cultural português e católico” (Monteiro, 1999, 

45). 

A inspiração chinesa na faiança portuguesa não é só um estudo sobre a influência 

intercultural, também é uma investigação multicultural, transcontextual e multidisciplinar. 

Nesta miscigenação artística testemunha-se os valores da cultura e da vida de cada época, 

como se fosse um lastro trans-memorial, refletindo o melhor possível a vontade de cliente 

e a criatividade de artista, como se fosse um contentor, transportando e trocando um mundo 

imaginário no pensamento de um povo corajoso e um mundo real na vivência de um povo 

covarde.    
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1.5. Classificação dos motivos ornamentais  

 
           (Autoria: Mo Guo) 

O Rafael Salinas Calado tentou classificar os motivos ornamentais na faiança 

portuguesa e constituir as denominadas famílias decorativas, explicando-as “a repetição de 

elementos significativos que caracterizavam grupos da faiança seiscentista” (Calado, 2003, 

p.15) e mostrando que “estes foram fruto das alcunhas por que seriam conhecidos os temas, 

na gíria das olarias, entre os artífices que não sabendo entender os símbolos que lhes 

vinham de estanhas gramáticas decorativas cerâmicas, os utilizavam como meros 

elementos ornamentais.” (Calado, 2003, p.15), nas quais incluem “cabochons” “espirais” 

“contas” “aranhões” “rendas” “desenho miúdo” “barrocos” “Monte Sinai”, etc. (Calado, 

2003) 

Apesar de a grande variedade não permitir demostrar todas as situações 

apresentadas na faiança portuguesa, tentei esboçar os motivos decorativos que já 

conhecemos esforcei-me por sintetizar um corpus do motivo ornamental relativamente 

completo.  

No caso de “desenho miúdo” e “composição geométrica”, não é possível apresentar 

todas as variedades das figuras humanas e os motivos variados islâmicos na faiança 

 contas 

 rendas 

 escamas  

 meandros 

 aranhões  
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portuguesa, por essa razão, não desenhei nenhum exemplo do “desenho miúdo” nem 

“composição geométrica”.  

Outros motivos, tais como “Monte Sinai”, “Faixa de grega”, “Cabochous” e 

“Enrolamento de acanto” (ou “Barrocos”) não foram ilustrados neste estudo em virtude das 

suas características mais ocidentais em vez das chinesas.  

Nesta parte, nós apenas procuraremos as referências bibliográficas sobre estes 

motivos ornamentais e mostraremos os motivos de forma mais simples. Com o objetivo de 

estabelecer pontes simbólicas e remontar aos traços históricos, desde modo, realizará um 

estudo mais profundo sobre como o motivo foi compreendido, inspirado e transformado 

pelos oleiros portugueses. 

  

“Recorte suave de pétalas” (c.1575-1625) 

Mesmo que o motivo “recorte suave de pétalas” não pertença ao grupo de famílias 

decorativas, denominado pelo Rafael Salinas Calado, ele é um dos motivos ornamentais 

mais importantes, visto que a sua característica se inspira nos originais chineses. A sua 

aplicação na faiança portuguesa principalmente foi o primeiro quartel do século XVII, bem 

como os finais do século XVI, quando os oleiros portugueses ainda tentavam 

rigorosamente copiar os motivos chineses e as peças manufaturadas ainda foram 

requintadas.  

 

  

 

 

 
  

 

 (Autoria (1): Mo Guo. Inv. 6201-MNAA)                    (Autoria (2): Mo Guo. Inv. 92-MNAA)          

Normalmente, as abas são divididas em oito ou dez painéis em forma de pétalas e 

que preenchidos alternadamente painéis com motivos vegetalistas ou aves etc., e separados 

entre si por colunelos. (Veja o exemplo Inv. 6201-MNAA). Também existem as abas divididas de 

painéis alternadamente preenchidos com instrumento chinês – Gu Qin e motivos 

vegetalistas e intercaladas por laços. (ou <<nós>> no estudo de Monteiro, 1994, p.62) (Veja 

o exemplo Inv. 92-MNAA) 
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Os investigadores já reconhecem a influência evidente da porcelana chinesa no 

motivo “recorte suave de pétalas”. Alexandre Pais mostrou na sua dissertação que “alguns 

são evidentes, como os de influência oriental inspirados na porcelana chinesa do período 

Ming, designada na Europa por Kraak, onde a própria morfologia das abas, nas peças 

portuguesas de fabrico mais requintado, segue, por vezes o recorte suave de pétala, como 

ocorre nos seus referentes, numa produção associada ao primeiro quartel de Seiscentos”. 

(Pais, 2010, p.342). Tânia Casimiro também referiu na sua dissertação este motivo e 

indicou a possibilidade que este motivo influenciou os aranhões da faiança portuguesa, 

explicando assim “Na porcelana chinesa as folhas de artemísia, os leques de palma, as 

pedras sonoras, as cabaças e os rolos de papel são sempre envoltos em cordões 

serpenteantes, terminados por borlas, que vão influenciar os aranhões da nossa faiança, 

desvirtuando o seu significado e simbologia original, adaptando este elementos à nova 

cultura europeia. (Casimiro, 2010, p.591) 

 

“Espirais” (c.1570-1640)2  

Este motivo foi tratado pelo Rafael Salinas Calado como “espirais e geométricos” e 

foi tratado pela Tânia Casimira como “pequenas espirais inseridas em cartelas pseuso-

geométricas” (Casimiro, 2010, p.588). Os dois autores acreditaram que o motivo “espirais” 

é uma clara influência das cerâmicas espanholas e deve ter chegado ao conhecimento dos 

oleiros portugueses através da louça valenciana. 

Entretanto, o autor João Pedro Monteiro possui um ponto de vista diferente de que 

“As espirais que as decoram aparecem em porcelanas do reinado de Chenghua (1465-1487) 

e, com muito maior abundância, em peças Wucai (literalmente <<cinco cores>>), Wanli ou 

já do chamado Período de Transição (1620-1683), mas também em cerâmicas Iznik 

quinhentistas, e na produção Mudejar valenciana do século XVI com que este grupo de 

faianças portuguesas tem afinidades.” (Monteiro, 1994, p.28). Ao mesmo tempo, o autor 

Rafael Salinas Calado também fez um acrescento ao seu ponto de vista, “os 

preenchimentos de espirais, frequentes em vários tipos de decoração do 2º quartel do séc. 

XVII, particularmente nas reservas das estilizadas composições geométricas, são 

nitidamente inspirada em decorações islâmicas de Manices, tal como os fundos 

                                                             
2 Segundo o estudo da Tânia Casimiro (Casimiro, 2013, p.365) 
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organizados se inspiravam nas decorações chinesas do período Wan-li”. (Calado, 2003, 

p.16) 

Também gostaríamos de manter uma atitude aberta. É incontestável que o motivo 

“espirais” tinha as características distintas da cultura Islâmica. Todavia, durante longo 

tempo a porcelana chinesa tem sido admirada, colecionada, e emulada no mundo islâmico, 

sobretudo no império otomano (1299-1923) e no império safávida (1501-1736) onde 

tiveram as coleções importantes de porcelana chinesa. Assim, a porcelana chinesa 

influenciou o modelo da cerâmica safávida e teve um impacto forte no desenvolvimento da 

cerâmica Izanik. E vice-versa, na dinastia Ming, tinha um poder artístico da arte islâmica 

no território chinês e ainda podemos sempre observar as decorações islâmicas na porcelana 

chinesa, sobre as do reinado Xuande.  

 

“Aranhões” (c. 1621-1690)3 

O motivo Aranhões foi mostrado pela primeira vez por Joaquim de Vasconcelos. 

(Vasconcelos, 1898), provavelmente é uma das decorações mais emblemáticas da faiança 

portuguesa. A sua manufatura devia começar a partir do século XVII, explicando no estudo 

de Tânica Casimiro, “Nas coleções que conhecemos não há aranhões antes do século XVII, 

antes da kraak os tornar nos elementos decorativos mais comuns da porcelana”. (Casimiro, 

2010, p. 593). Os investigadores chegaram ao consenso de que os aranhões foram 

inspirados pelos motivos chineses e, nos quais baseados no “Graeco-Roman palmetto leaf” 

(Smith, 1968, p.261), nos símbolos chineses presentes na porcelana chinesa, tais como 

“rolo de papel pintado”, “o livro”, “folha de artemísia” e “cabeça de leque” (Casimiro, 

2010, p.596), e nos “Oito emblemas budistas” (Pais, 2012, p.343). Para além disso, cremos 

que esta interpretação do motivo aranhões passava por uma transformação. Da imitação 

bastante fiel ao original à criação relativamente simples, o motivo aranhões de forma 

chinesa - “rolo” “leque” etc. – passam a representar folha, e a sua forma inicial é tratada 

como “pré-aranhões” no estudo do Rafael Salinas Calado (Calado, 2003, p.16) 

 

 

                                                             
3 De acordo com o estudo de Alexandre Pais, o motivo “aranhões” estende-se do segundo quartel até quase ao final do 
século XVII (Pais, 2012, p.343). No entanto, no estudo de Tânia Casimiro a classificação do motivo foi mais minuciosa: 
Aranhões em rolo e crisântemos (c. 1600-1640), Aranhões redondas e crisântemos (c. 1630-1670), Aranhões em folha e 
crisântemos (c.1630-1670), Aranhões em azul e manganês (c.1660-1700). (Casimiro, 2013, p.365) 
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“Rendas” (c. 1661-1690) 

Parece me que o “Rendas” é um dos motivos ornamentais com menos influência 

chinesa. 

Ele provavelmente deriva de duas origens: uma é da influência italiana, Tânia 

Casimiro explicou a sua hipótese de que “É provável que esta decoração da faiança, que 

mais tarde passa para cercaduras dos azulejos, vai buscar inspiração às cerâmicas italianas, 

decoradas com penas de pavão, desde, pelo menos, finais do século XVI”. (Casimiro, 2010, 

P.599); outra é da influência hispânica, ela acentuou a importância da influência das olarias 

hispânicas nas primeiras peças manufaturadas em Portugal. Por exemplo, as pequenas 

espirais inseridas em cartelas pseuso-geométricas, elementos geométricos e semi-circulares 

já tinham sido utilizadas na louça do país vizinho. (Casimiro, 2010, p.588) 

 

 

 

 

 

 

 
(Citado Casimiro, 2010, p.588, prato produzido em Talavera, 

finais do século XVI [seg. Caviró, 1984]) 

 

 

“Contas” (c. 1671-1690) 

Provavelmente foi referido pela primeira vez no capítulo VII titulado Typos 

decorativo: Alguns dos typos mais caractesiticos de cercaduras ornamentaes das faianças 

portuguezas no estudo de José Queiroz, “Azul e cor de vinho. Em geral, as peças com esta 

cercadura, com particularidade os pratos, têm uma rosa pintada no fundo, ou a palavra 

Rosa, typo quadrado. – Do meado do seculo XVII ao primeiro terço do século XVIII.” 

(Queiroz, 1907, p.49). O motivo “contas” foi interpretado de acordo com o símbolo chinês 

– a cabeça de ruyi (Matos, 1996, p.279). Também se ostentou no livro Faiança Portuguesa 

do Atheneu Comercial do Porto que “as escamas em forma de cabeça de <<ruyi>> deram 

as <<contas>> ou pérolas” (Fernandes, 1997, p.20). O motivo “contas” normalmente 

surgem em conjunto de três ou sei elementos, como se confirmou no estudo de Sassoon, de 
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que “The bead pattern (contas in Portuguese) is normally in threes, but sometimes in sixes, 

and it is used to form a repeating border of triangles with apices alternately pointing 

upwards and downwards” (Sassoon, 1981, p.114).  

 

“Escamas” 

Merece discutir a origem cultural desta decoração. Parece-nos que venha da cultura 

chinesa, de um motivo da porcelana chinesa que se chama “escama de peixe”. Entretanto, 

este motivo não apenas foi apresentado na porcelana, também se encontra na “louça 

malegueira” e na produção de de “brilho metálico” produzida na Península Ibérica, no 

Levante espanhol e em diversos centros de manufatura no Norte de África (Pais, 2012, 

p.343). Entretanto, as oficinas italianas de Deruta utilizaram esta solução decorativa 

frequentemente, sendo recuperadas nos contextos portugueses (Casimiro, 2010, p.601). 

 

“Meandro”  

O motivo “Meandro” não foi referido no estudo de famílias decorativas, porém, 

acreditamos que foi um motivo quase diretamente imitado da porcelana chinesa. O termo 

“meandro” surgiu no estudo de Maria Madelena de Gagical e Silva, na Estampa II titulada 

Símbolos Chineses. Também existe outra expressão desse motivo, em que João Pedro 

Monteiro trata como desenho coriscado (faixa e grega) (Monteiro, 1994, p.136), 

provavelmente foi um confuso com o motivo “faixa de grega”. Este motivo com 

alternante de suástica tem o seu significado na cultura chinesa e mostrado de forma “卍”.  

No entanto, ―卍 é um símbolo que podemos encontrar em muitas culturas em 

diferentes tempos. Na cultura chinesa, ―卍 só é símbolo em vez de carater, mas na 

dinastia Tang, Imperatriz Wu começou a criar os novos carateres incluindo também este 

símbolo, que com pinyin ―	“wan”, significa ―dez mil, ou seja um grande número. A 

primeira e única Imperatriz na história chinesa expressou através da suástica a sua 

expectativa sobre a felicidade e a longevidade.  
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Capítulo II - Motivos animais na faiança portuguesa e na porcelana 
chinesa  
 

Quer sejam as aves que voam no céu, quer sejam os peixes que nadam no mar, quer 

sejam os insetos resistentes ou as feras brutas que andam na terra, todos os animais 

possuem as suas próprias regras de sobrevivência, coexistindo com o homem. Os animais 

possuem inteligência enquanto os homens têm a perícia de os domesticar. A domesticação 

de animais remonta há mais de dez mil anos. 

Domesticados, utilizados para trabalhar ou como alimento, os animais têm 

desempenhado um papel considerável no processo de civilização humana. Todos os povos 

manifestam uma dependência em relação aos animais.  

Em termos culturais e artísticos, os motivos animais são dos mais antigos, 

fundamentais e significativos, símbolos estéticos em todas as civilizações. Para demonstrar 

e incorporar a emoção humana, os motivos animais parecem ser melhores do que os 

vegetalistas.   

Na cultura chinesa, tanto os animais reais com os míticos foram descritos desde os 

tempos mais antigos. Antes do nascimento da porcelana chinesa, os motivos animais já 

emergiram na louça de barro. Especialmente na cultura de Yangshao (c. 5000 a.C – 3000 

a.C) e na cultura de Hemudu (c. 5500 a.C – 3300 a.C), conseguimos encontrar testemunhos 

arqueológicos de que os humanos ancestrais exprimiram a sua emoção pelos animais. 

Mostramos aqui uma louça de barro do Museu Banpo4 em Xi´an com quatro veados jovens. 

Os veados foram esboçados de forma simples, mas muito ativa, livre e elegante. Na louça 

de barro, com as suas características sóbrias, expressavam-se os valores ideológicos das 

civilizações antigas, as suas expectativas, os seus símbolos vitais e as suas identificações 

culturais.  

Podemos conhecer essa relação íntima entre o humano e o animal através da louça 

de barro. A observação do animal, desde a sua aparência exterior até ao seu comportamento, 

é bastante cuidadosa. Os motivos animais presentes na louça de barro chinesa, também se 

encontram nas pinturas rupestres de todo mundo, nomeadamente nas gravuras rupestres no 

parque arqueológico do Vale do Côa, em Portugal.   

Ao longo da história, os motivos animais têm testemunhado as mudanças históricas, 

sociais, técnicas, políticas e até interculturais. Dado que a configuração e a forma dos 
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animais variam muito, era preciso uma técnica consumada para esboçar os motivos. Por 

isso, o número de motivos animais presentes na louça foi reduzido durante as dinastias 

Shang e Zhou. Durante o período dos Estados Combatentes, os motivos animais somente 

emergiram no beiral dos telhados. Nesta altura, o motivo animal já se livrara do impulso 

original da criatividade do período Neolítico e exprimia a complexidade da emoção 

humana. A criação artística não procurou a aparência concreta nem a essência dos animais. 

Logo, mesmo no período dos Estados Combatentes, os motivos animais começaram a 

possuir significados espirituais como nos “quatro animais divinos” nos beirais dos telhados. 

Nos Guerreiros de terracota da dinastia Qin, muitas peças refinadas em forma de cavalo 

revelam a importância deste animal naquela época. O motivo da ave adquire um 

significado simbólico, exprimindo a relação complexa entre o cosmo e o humano e entre a 

forma e o espírito, e algumas ideias filosóficas da dinastia Han. Nas Dinastias do Norte e 

do Sul, o número de peças de louça com configuração animal aumentou subitamente. (Ma, 

2013) 

À medida que a cultura estrangeira entrou no território chinês, a cerâmica chinesa 

também foi influenciada. Na dinastia Tang, os imperadores estabeleceram contatos 

comerciais com outros países, e assim numerosos enviados de outros países vieram à China 

para reverenciar os imperadores. Nas obras de arte chinesa, surgiram motivos da figura 

Xiong Nu e do leão. O leão, como um motivo vindo da cultura exterior, tornou-se um dos 

símbolos representativos da cultura chinesa por causa da sua diversidade e abrangência. Na 

dinastia Song, devido à tendência geral na sociedade, à pressão da invasão exterior e à 

expectativa do povo pela estabilidade e paz, evidenciaram-se características suaves, 

serenas e pacíficas nos motivos animais, tais como os gatos brincando no jardim, os peixes 

nadando tranquilamente entre plantas marítimas, etc.   

Antes da dinastia Yuan, o território chinês era totalmente dominado pela etnia Han. 

Sob o governo de Gengis Khan e dos seus descendentes, abriu-se uma brecha no 

pensamento antigo, absorveram-se as culturas novas, os imperadores mongóis andaram 

pela Eurásia e procuraram os artesãos talentosos, misturando a cultura de Xiyu, a cultura 

mongólica e a cultura da etnia Han. Para além disso, o valor estético cultivado pelos 

homens de letras, sobretudo a cor simples e o modelo elegante, durante a dinastia Song, foi 

rompido pelo nascimento da porcelana azul e branca na dinastia Yuan. Este tipo de 

                                                                                                                                                                                        
4 http://tupian.baike.com/doc/彩陶鹿纹盆/a0_78_33_01000000000000119093312606978_jpg.html 
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porcelana, derivada da cultura pérsica, mesclou-se com a cultura mongólica e Han. Todavia, 

a cultura muçulmana contrapõe à idolatria, assim, muito raramente, apareceu a figura 

humana nas peças de porcelana turcas, pérsicas e islâmicas. Ao mesmo tempo, os animais 

divinos sempre foram descritos na porcelana da dinastia Yuan, tais como os motivos de 

Qilin, besta auspiciosa, e fénix, etc.  

Na dinastia Ming, especialmente durante o século XVII, os abundantes temas dos 

animais foram criados para transmitir mensagens políticas e étnicas relacionadas com a 

corte. Por exemplo, a partir do reinado Jiajing, a dinastia Ming começou a entrar numa fase 

final e decadente, mesmo que ainda faltasse um século para a sua extinção. A sua tendência 

decadente observa-se na qualidade da porcelana. Os motivos tradicionais não se 

desenvolveram, enquanto os novos motivos estão destituídos de características criativas. 

Por exemplo, a expressão ficou bastante descuidada no reinado Jiajing. O motivo da fénix 

foi esboçado como se fosse uma galinha quase sem penas. Nos reinados Tianqi e 

Chongzhen, os últimos da dinastia Ming, os imperados eram incapazes de tratar os 

assuntos políticos na corte. Assim, quase abandonaram o fabrico no forno imperial. 

Entretanto, na dinastia Ming, a comunicação intercultural com o Japão era frequente. O 

japonês 五良⼤甫 Goroudaiyu chegou a Jingdezhen para aprender a técnica chinesa da 

porcelana e ao mesmo tempo trouxe a cultura japonesa para a China. Desta forma, o 

motivo animal japonês “coelho” foi introduzido na China e apareceu na porcelana chinesa 

a partir do reinado Tianqi.  

A partir da dinastia Ming e até à dinastia Qing, uma linguagem sofisticada dos 

motivos animais foi desenvolvida, recorrendo à coerência simbólica dos animais e ao seu 

sentido homonímico. Sun Hou-mei explica no seu livro titulado Decoded Message: The 

Symbolic Language of Chinese Animal Painting que “distinct symbolic meanings were 

associated with individual motifs, but all animals were assigned a place in the universe 

according to the Chinese concept of culture” (Sung, 2009, p.3). Os motivos animais deram 

significados às peças de cerâmica e ao mesmo tempo ganharam significados novos, 

relacionados com os seus contextos históricos, a ideia cósmica de yin e ying das ideias 

filosóficas e ideológicas Taoistas e Confucionistas, etc. O objetivo deste capítulo é 

descobrir os motivos animais e descodificar os significados culturais e as conotações 

sociais que se escondem atrás deles. 

Quanto à classificação dos motivos animais na cerâmica, os investigadores e os 
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autores dos livros publicados possuem modos próprios para dividir os motivos. Por 

exemplo, o colecionador, connoisseur e autor do livro Patterns on Porcelain (Os motivos 

na Porcelana), Ma Weidu, relatou os motivos animais segundo a cronologia e o 

desenvolvimento deles ao longo da história da China, bem como a investigadora 

portuguesa Tânia Manuel Casimiro no capítulo “Zoomorfos” da dissertação intitulada 

Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas descreveu quase todos os motivos animais 

aparecidos na faiança portuguesa (Casimiro, 2010, pp. 615-639), dividindo principalmente 

em Aves (9), Insetos (3), Mamíferos (12), Peixes (1), Animais fantásticos (3) e Caracóis.   

Já sabemos que os chineses gostam de agrupar os motivos de acordo com vários 

sistemas. Segundo as palavras de Eva Strober, os chineses classificaram os motivos 

animais em cinco categorias: animais com penas, animais com pelo, animais com concha, 

animais com escama e animais sem concha nem escama, também abrangendo o humano na 

última categoria. (Strober, 2011, p.72). No seu livro titulado Symbols on Chinese Porcelain: 

10000 times Happiness, a autora explicou os motivos animais separadamente nos três 

capítulos, ou seja, no capítulo II: o dragão – símbolo da cultura chinesa (Strober, 2011, pp. 

34-47), no capítulo III: as quatro criaturas divinas – dragão, fénix, qilin e xuanwu (Strober, 

2011, pp. 48-71) e no capítulo IV: o simbolismo dos animais chineses – leão, tigre, elefante, 

cavalo, aves, borboletas e insetos, peixe (Strober, 2011, pp. 72-107).  

Se mergulharmos nas peças de faiança portuguesa dos museus e nas coleções 

privadas em Portugal, quase metade das peças que conseguimos encontrar são com motivo 

animal, a maioria ocupando até a parte central da faiança portuguesa. Esta grande 

quantidade de peças de motivo animal, dificulta a classificação e a descrição dos motivos 

animais.  

Neste capítulo, combinando o método empregue pelos autores chineses e 

estrangeiros, bem como pelos investigadores portugueses, prefiro dividir os motivos 

animais em partes: aves, insetos, mamíferos, etc.    

 

2.1. Aves: grou, garça, ganso selvagem e ganso doméstico, pato e pato-

mandarim, faisão e galo, pavão, papagaio, aves não-identificadas  
As aves são consideradas animais nobres na cultura chinesa, símbolos da liberdade 

e de boa sorte. Por exemplo, para os budistas, a ação de libertar as aves das gaiolas 

simboliza a libertação dos espíritos dos sofrimentos materiais. As aves são apreciadas pelo 
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canto agradável, pela figura elegante, pela capacidade de voar. São por isso elogiadas nos 

poemas antigos, na literatura e na arte chinesas.  

Entretanto, cada espécie de ave possui o seu significado específico nos contextos 

culturais diferentes. Na cultura chinesa, um grande número de aves é figurado em 

combinações auspiciosas, especialmente no caso mais representativo na cultura chinesa - 

Wu Lun Tu, (em chinês: 五伦图). A ilustração de Wu Lun Tu descreve cinco espécies de 

ave e que representam cinco relações humanas principais, os quais são a fénix 

(significando a relação entre o imperador e o seu oficial), o grou (significando a relação 

entre o pai e o filho), o pato-mandarim (significando a relação entre o marido e a sua 

esposa), o oriolo (significando a relação entre os irmãos) e a alvéola (significando a relação 

entre amigos). Através das metáforas de cinco espécies de aves, estabelecem-se as regras 

para os comportamentos humanos e as classificações da relação humana advogadas pelo 

confucionismo, para garantir a estabilidade e a ordem na sociedade.  

 

Grou (仙鹤 xiān hè) 

O grou é um dos motivos mais representativos da cultura chinesa. Entre as várias 

peças da faiança portuguesa com motivo de aves, devido à grande alteração e 

transformação durante do processo de imitação, e ao facto de os portugueses não saberem 

o significado cultural e o contexto histórico subjacente, até agora só conseguimos 

identificar poucas peças de faiança portuguesa com motivo de grou.  

No Museu de Artes Decorativas em Viana de Castelo existem três peças (prato 

00951-MAD, pote 00409-MAD e canudo 00443-MAD) de faiança portuguesa com o 

motivo grou identificadas pelos investigadores portugueses. Apesar de os três grous 

possuírem pernas finas, a pena da cauda do motivo grou da 00443-MAD é obviamente 

mais curta do que a das outras duas. Também, me parece que o bico do grou do pote 

00409-MAD é ligeiramente diferente dos outros dois. Baseado no conhecimento sobre a 

porcelana chinesa, em comparação com as peças da porcelana kraak em Portugal, a 

identificação do motivo grou mais autêntica e mais chinesa será a peça 227-MNSR, com 

datação indecisa entre o século XVII e o século XVIII, do Museu Nacional Soares dos Reis. 

De acordo com o modelo e as características das decorações mostradas na aba, acreditamos 

que esta peça foi feita no final do século XVII ou no início do século XVIII, nos quais a 

influência chinesa já foi muito pouca.  
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Quanto ao motivo central dessa peça, descreve-se assim no site Martriznet: “No 

interior, uma paisagem com uma ave de asas abertas e pescoço inclinado para trás, rodeada 

de hastes floridas e com folhagem”5. Apesar de o autor não indicar claramente o tipo desta 

ave, através da comparação com as peças da porcelana chinesa, especialmente as de kraak, 

consideramos que esta peça de faiança portuguesa apresenta o motivo grou. Se 

observarmos atentamente as peças de porcelana chinesa, o grou, quer parado, de pé, quer 

voando nas nuvens, foi sempre esboçado de asas abertas. Enquanto os grous apresentados 

nas faianças de Viana do Castelo estão pintados de asas fechadas, o grou com asas abertas 

na peça tardia do Museu Nacional Soares dos Reis parece-me transmitir melhor a 

expressão espiritual do motivo da porcelana semelhante ao grou da cultura chinesa.   

Na cultura chinesa, o xianhe é um dos motivos do taoismo no reinado Jiajing. 

Antes de Jiajing da dinatia Ming, o motivo grou também surgiu na porcelana chinesa das 

dinastias Song e Yuan. Entretanto, o motivo grou não tinha o contexto cultural relacionado 

com o taoismo naquela altura, apenas expressava os prazeres e as expectativas dos homens 

de letras. No reinado Jiajing, o imperador prestou uma atenção excessiva e uma paixão 

ardente pelo taoismo e procurou a imortalidade. Portanto, o motivo grou ganhou o seu 

significado religioso por causa da sua longevidade. Desta forma, ele tornou-se uma ave 

divina do taoismo e que o taoismo sempre perseguiu e expressou. O imperador Jiajing 

organizava vários serviços religiosos para convocar os grous, também convidava os padres 

taoistas a efetuar as artes mágicas da “convocação dos grous”. A peça com dois grous em 

voo da coleção do Palácio de Santos e outra peça com vários grous em voo do museu dos 

Biscainhos parece-me ser duas peças das mais representativas do motivo grou. Nas peças 

do reinado Jiajing, os grous sempre foram esboçados em par ou em grupos (veja-se a peça 

do museu dos Biscainhos) e que normalmente voam entre as nuvens auspiciosas, 

apresentando uma atmosfera do reino onde vivem os imortais e mostrando uma sensação 

afastada da realidade.    

A partir do reinado Longqing, em consequência da diminuição da qualidade e 

habilidade do fabrico da porcelana, bem como da importância do taoismo, o motivo grou 

emergiu em forma singular, em vez de em par ou em grupos. Por exemplo, os grous 

apresentados no covilhete 74-PS feito no reinado Longqing, da coleção do palácio dos 

Santos, ainda voam entre as nuvens auspiciosas e foram esboçados de forma refinada. 

                                                             
5 http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1071954) 
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Todavia, o espírito imortal e a atitude elegante manifestados nas peças do reinado Jiajing já 

desapareceram. Entretanto, se observarmos a peça (Kendis) do reinado Chongzhen com 

motivo grou, notamos que o motivo foi desenhado com menos cuidado e já se afastou do 

seu espirito religioso, ao ponto de parecer uma cegonha. De facto, existem algumas 

porcelanas chinesas com este motivo grou entre nuvens. Teresa Canepa explicou no seu 

livro que este motivo específico do grou entre nuvens é reminiscente das peças Jingdezhen 

azuis e brancas, datadas dos primeiros três quartéis do século XVI, conforme evidenciado 

por três covilhetes existentes no Topkapi Saray Museum em Istambul, e um pote existente 

na Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, em Lisboa (Canepa, 2008, p.206). Além disso, 

muitas peças com motivo grou estão expostas no museu da Cidade Proibida, em Pequim.  

O motivo grou do prato 227-MNSR da faiança portuguesa, foi esboçado de asas 

abertas, olhos bastantes grandes e pescoço inclinado para atrás, como se gritasse para o céu. 

Raramente se encontram grous na porcelana chinesa com esta postura, todavia, as suas asas 

abertas, as pernas delgadas e a sensação de liberdade e paz levam-nos a acreditar que ele 

seja a transformação ou imitação do motivo grou na porcelana chinesa.   

 

Garça (苍鹭 cāng lù) 

O motivo garça aparece raramente na faiança portuguesa. Às vezes, dado a sua 

semelhança com os motivos grou, cisne, cegonha, ganso, entre outros tipos de ave, não é 

fácil identificar a sua figura. A garça possui três características destacadas: bico comprido, 

pescoço comprido e pernas compridas. Elas vivem em bandos, frequentam rios, lagoas, 

charcos e praias marítimas, alimentando-se principalmente de insetos, peixes ou alguns 

animais aquáticos. A garça tem significados simbólicos variáveis, conforme os contextos 

culturais. Por exemplo, ela é um dos símbolos de Cristo e no Egipto era tida como pássaro 

sagrado. Emblema de longevidade, tal como a cegonha (Casimiro, 2010, p.618). Na China, 

eram vistas como mensageiras dos génios, transportando tabuinhas do destino humano nos 

bicos (Matos, 1996, p.276).  

Mostro aqui duas peças representativas da faiança portuguesa com motivo garça de 

postura diferente, mas que foram manufaturadas no mesmo período, o primeiro quartel do 

século XVII. A garça esboçada no prato 155-CMGJ da Casa-Museu Guerra Junqueiro de 

pé, sobre rochedos ou pântano, baixa o pescoço e provavelmente está a alimentar-se. Está 

descrita no catálogo feito por Rafael Salinas Calado: “...tendo ao centro da composição 
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uma garça, de pescoço encurvado, debicando num charco entre profusos elementos 

vegetais, plantas aquáticas, flores e rochedos” (Calado, 2003, p.34). As garças do prato 

00949-MAD do Museu de Artes Decorativas em Viana de Castelo parecem mais idênticas 

à figura da garça verdadeira. Nesta peça existem duas garças repetidas com pescoço 

levantado, olhando para cima. Em comparação com a garça do primeiro prato, esta garça 

foi esboçada de corpo inteiro com as penas brancas, com exceção das asas. Como se 

explica na catalogação sobre este prato, “Fundo decorado com reserva circular com 

paisagem oriental, com sobreposição de rochedos e vegetação, com duas garças” (Branco, 

2015, p.52), acredito que esta vegetação ao redor das duas garças, de forma mais exata, 

seja a cana. A imagem dá uma sensação cheia e nebulosa e com as garças escondidas entre 

os motivos vegetalistas e os rochedos.   

Na cultura chinesa, como um símbolo poético, a garça representa a pureza, a 

elegância e a perfeição, e sempre foi elogiada nos poemas antigos. Nas porcelanas chinesas, 

as garças são quase sempre esboçadas de corpo completamente branco, enquanto os 

motivos vegetalistas ao redor são preenchidos de cor. (veja 27-CMAG, 12-CMAG e 363-

MNSR). Os motivos vegetalistas que acompanham a garça normalmente são símbolos da 

cultura chinesa, tais como lótus (veja prato 27-CMAG e prato 363-MNSR), pinheiro (veja 

prato 12-CMAG) e cana (veja prato 363-MNSR).  

O carater de garça 鹭 (em pinyin: lù) é homónimo do caractér 路 (em pinyin: lù), 

que significa rua, caminho ou maneira. O motivo da garça com a cana, sintetiza a sua 

implicação de “⼀路连科” (Em pinyin: yí lù lián kē), expressando uma boa expectativa da 

carreira oficial. No sistema de exame imperial na China, quando uma candidatura passava 

sucessivamente os exames, designava-se “lián kē”. Quanto ao motivo da cana, ela 

geralmente cresce da forma de ramo (em pinyin: kē), existindo em conjunto até numa zona 

maior (em pinyin: lián kē). Além disso, o motivo garça também sempre combinava com o 

motivo lótus. O lótus (em pinyin: lián) é o homónimo do caracter 连 (em pinyin: lián)，

que significa “sucessivo”. Assim, o sentimento de progresso sucessivo foi adicionado à 

porcelana chinesa com o motivo de garça e lótus, constituindo a frase “⼀路莲开” (Em 

pinyin: yí lù lián kē), que significa “segue o seu caminho da promoção contínua da 

carreira”.  

Os motivos em si não contêm nenhum contexto cultural nem simbólico. Eles 

tornam-se significativos por causa dos significados criados, figuras imaginadas, ligação 



	 65	

estabelecidas pela inteligência humana. No prato 363-MNSR, uma garça fica de pé 

debaixo das grandes folhas de lótus. Parece que as folhas voam suavemente na brisa, 

curvando-se por causa do vento. A imagem traz-nos uma sensação vivida numa atmosfera 

poética. Este tipo de composição artística com motivos de garça e lótus emergiu 

posteriormente nas porcelanas chinesas do reinado Qianliong. Durante um período pacífico 

e próspero, além de expressar as expectativas para entrar na carreira oficial, o imperador 

chinês também tentava transmitir uma advertência aos oficiais durante a carreira na corte, 

assim enriquecendo a frase simbólica “⼀路清廉” através da expressão subtil dos motivos 

na porcelana, que significa “sê sempre honesto e justo na função governamental”.  

 

Ganso selvagem (雁 yàn) e Ganso doméstico (鹅 é ) 

Os gansos são aves da família Anatidae, que inclui também os cisnes e patos. Há 

mais de 40 variedades de ganso (Casimiro, 2010, p.618). Em consequência disso, não é 

fácil distingui-los. Na cultura chinesa, os gansos são principalmente divididos em dois 

tipos – ganso selvagem (雁, em pinyin: yàn) e ganso doméstico (鹅, em pinyin: é). A 

diferença essencial entre estes dois tipos de gansos é que o ganso selvagem tem capacidade 

de voar enquanto o ganso doméstico não tem, dado que as suas asas foram cortadas no 

processo de domesticação. Além disso, os gansos selvagens nidificam no norte da China 

(ou de Portugal) durante o tempo mais quente e durante o inverno deslocam-se para o sul, 

ou seja, uma localização de clima relativamente temperado. Eles habitam em grupo. Em 

virtude das caraterísticas e dos hábitos, aos gansos selvagens foram atribuídos abundantes 

contextos culturais na China.  

Curiosamente, o ganso doméstico raramente aparece na porcelana chinesa. A não 

ser que seja o motivo tradicional “羲之爱鹅” (em pinyin: xi zhi ài é, literalmente 

significa que o Wang Xizhi adora o ganso doméstico, veja o pote, 68-CMAG, (Matos, 

1996, p.136) das porcelanas chinesas da dinastia Qing e dos tempos seguintes, quase nunca 

encontramos o motivo ganso doméstico na faiança portuguesa. Nos três pratos da faiança 

portuguesa apresentados, os quais foram fabricados no segundo quartel do século XVII, 

apresenta-se o motivo do ganso selvagem. Existem algumas confusões no prato 4506-

MNMC do modelo arabizante. João Pedro Monteiro identificou-o como pato, dizendo que 

“tem como motivo principal um pato com paisagem em fundo, inscrito em medalhão 

limitado pela junção das bases de quatro triângulos concêntricos” (Monteiro, 1994, p.86). 
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Todavia, a investigadora portuguesa Tânia Casimiro identifica-o como ganso (Casimiro, 

2010, p.618) enquanto no Matriznet também já foi registado como pato. No meu ponto de 

vista, de acordo com o bico comprido mostrado no 9563-MNMC e a sua postura sentada, 

parece-me mais pato do que ganso. Parece-me que o prato 9512-MNMC do modelo 

arabizante apresenta um ganso selvagem, apesar de identificado ambiguamente como uma 

ave por Monteiro, demostrando assim que “tem como motivo principal, inscrito em 

medalhão polilobado, uma ave com paisagem exótica esquematizada” (Monteiro, 1994, 

p.81). O motivo ganso do prato 9512-MNMC apresenta-se de forma relativamente abstrata. 

Entretanto, em comparação com outros dois, o motivo dos gansos selvagens mostrado no 

prato 9563-MNMC é mais parecido com o ganso selvagem verdadeiro e transmite melhor 

o espírito real do motivo esboçado na porcelana chinesa.  

Junto sete peças de porcelana chinesa com motivo ganso no território português 

(covilhete 11 e covilhete 11 da fundação Jorge Welsh, prato Inv. 142 do Palácio dos Santos 

e pratos Inv 27. 31. 17. 66 da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves), os quais foram feitos 

na China durante os reinados Jiajing e Wanli. Entre elas, o ganso apresenta-se de uma 

forma bastante semelhante e foi esboçado numa composição quase igual. Por exemplo, os 

dois gansos ficam de pé sobre rochedos no baixo da imagem (covilhete 12, prato, Inv.31-

CMAG, prato, Inv.17-CMAG, prato, Inv.64-CMAG) ou no canto inferior direito da 

imagem (covilhete 11, prato, Inv. 142-PS, prato, Inv.27-CMAG), olhando para o céu com 

os rostos de um em frente ao outro (covilhete 11 e covilhete 12, prato, Inv.27-CMAG e 

prato, Inv.64-CMAG). Nos muitos casos, existem um ou dois gansos voando no céu 

olhando para os gansos no rochedo, como se estivessem a despedir-se deles.  

De facto, o motivo do ganso selvagem sempre foi esboçado na porcelana chinesa, 

especialmente na porcelana kraak dos reinados Jiajing e Wanli, conforme evidenciado no 

livro Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e 

início do século XVII, onde se lê: “A cena central deste covilhete, que representa gansos 

em pé sobre rochedos ao lado de grandes plantas aquáticas, deriva possivelmente de cenas 

de ganso que constavam de pratos Jiajing. Encontram-se diversos pratos Jiajing, pequenos 

e grandes, com ligeiras variações deste desenho no Topkapi Saray Museum” (Canepa, 

2008, p.128). Posteriormente, o motivo ganso, com alguns motivos vegetalistas, sobretudo 

lótus e cana, evoluiu para um motivo tradicional na cultura chinesa e sempre foi esboçado 

na pintura chinesa de homens de letras na dinastia Ming e Qing. (veja a pintura “ganso 
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selvagem”6 de Lú Dā e as pinturas “ganso selvagem”7 de Biān Shòumín, em chinês: 芦雁

图 de 朱耷 e 芦雁图)   

Visto que o ganso, sobretudo o ganso selvagem, é corrente na cultura chinesa, 

recebeu um significado cultural e tornou-se uma fonte mais importante da poesia antiga 

chinesa do que o ganso doméstico. O ganso selvagem exprime uma caraterística moral e 

uma natureza generosa. Geralmente a sua conotação cultural demonstra-se em dois aspetos: 

nostalgia e amor.  

Como foi referido no texto anterior, os gansos selvagens habitam em grupo e 

imigram de norte para sul todos os anos. Parece que eles não têm residência permanente e 

estão sempre a procurar os seus destinos. Quando se perdem do seu grupo, tornam-se 

sozinhos. Portanto, os poetas, ou seja, os homens de letras, utilizam-no para descrever a 

estabilidade da vida e a reflexão das circunstâncias. Por exemplo, no Hong Yan (em chinês:

鸿雁) na obra Clássico da Poesia [诗经·小雅·鸿雁], o ganso selvagem era uma alusão às 

pessoas vagueando com tristeza e procurando o lar. Escreve-se que “o ganso selvagem 

anda a voar dum lado para o outro e a melancolia é a sua lagrima de ao-ao”. (Tradução 

nossa. Em chinês: 鸿雁于飞，哀鸣嗷嗷) Além disso, a expressão idiomática chinesa “鸿

雁传书” (em pinyin: hóng yàn chuán shū), literalmente significa que o ganso selvagem 

leva a mensagem. Quer seja no poema chinês ou no idioma, o povo chinês transmite 

profundamente a sua nostalgia pela família, pela terra natal e pela corte antiga, através de 

um símbolo animal.  

O significado do ganso já foi provado pela especialista portuguesa Maria Antónia 

Pinto de Matos, explicando que “no mundo oriental são emblema de felicidade conjugal” 

(Matos, 1996, p.276). Antigamente, o ganso servia como presente do compromisso dos 

noivados, o que se relaciona com as palavras de Guo Feng (em chinês:国风) na obra 

Clássico da Poesia também [诗经·北风·国风]. “O ganso selvagem, cantado com a nota 

musical harmoniosa, ao nascer do sol, com a madrugada, [foi apresentado], pelo senhor 

quem deseja levar a sua noiva para casa antes do gelo se derreter”. (tradução nossa. Em 

chinês:雍雍鸣雁，旭日始旦。⼠如归妻，迨冰未泮).  

E agora voltamos a observar o prato de faiança portuguesa 9563-MNMC com 

gansos selvagens semelhantes aos das porcelanas chinesas. Apesar dessas semelhanças, 

                                                             
6 http://www.dpm.org.cn/collection/paint/232546.html  
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notamos que ainda existem algumas diferenças essenciais entre os motivos da faiança e da 

porcelana. Por um lado, é muito invulgar surgir um ganso simples na porcelana chinesa, 

enquanto na faiança portuguesa é normal, provando que os artesãos portugueses só tiraram 

o motivo chinês de que tinham mais interesses e aplicaram-no na faiança portuguesa sem 

considerar a sua conotação cultural. Por outro lado, na faiança portuguesa, os gansos, como 

único protagonista, dão uma proporção desequilibrada, ocupam quase toda a parte central, 

enquanto o ganso esboçado na porcelana chinesa é um elemento igual aos outros. 

Independentemente de os esforços de imitação serem fortes e cuidadosos, é difícil agarrar o 

espírito essencial de outra cultura. Também, cada cultura prefere utilizar as características 

mais interessantes à sua maneira.  

 

Pato (鸭⼦ yā zi) e Pato-Mandarim (鸳鸯 yuān yāng) 

É uma ave que pertence à família Anseridae. Os anserídeos também incluem gansos, 

cisnes, pato-mandarim, etc. Os machos diferenciam-se das fêmeas principalmente pelos 

sons emitidos e por possuírem carúnculas ("verrugas vermelhas") na cabeça e ao redor dos 

olhos (Casimiro, 2010, p.620). Apesar de o pato e o pato-mandarim pertencerem à família 

dos anserídeos, foram apresentados de formas completamente distintas nos diversos 

períodos históricos da China.  

O motivo pato foi mais popular na porcelana chinesa na disnastia Song. Os patos, 

como motivo decorativo, sempre emergiram nas peças do forno Ding, forno Jingde, forno 

Yaozhou e forno Cizhou, etc., de forma individual, dupla e às vezes também três ou quatro 

brincando entre folhas e lótus. (Ma, 2014). Mostro aqui uma (prato, Inv. -MPCP8) das 

peças representativas com o motivo pato rodeado pelo motivo mar, do forno Cizhou da 

dinastia Song, que agora está exposta no Museu do Palácio da Cidade Proibida em Pequim. 

O pato foi esboçado com perícia excelente e é bastante vivido, e o mar foi esboçado de 

forma tão natural, que parece verdadeiro. Apesar de o motivo pato também existir nas 

porcelanas chinesas nas dinastias Ming e Qing, a composição estrutural da imagem já 

perdeu a sua sofisticação e delicadeza. A não ser que tenha sido produzida nos fornos 

privados, ou seja, nos fornos não-oficiais, a porcelana com o motivo pato, com canas, 

ostenta a elegância e o espírito da pintura dos homens de letras naquela altura (Ma, 2014). 

                                                                                                                                                                                        
7 http://www.dpm.org.cn/collection/paint/231393.html，http://www.dpm.org.cn/collection/paint/234006.html.  
8 Falta a informação do inventário.  
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As três peças da faiança portuguesa com motivo pato do Museu de Artes 

Decorativas de Viana do Castelo atraíram a minha atenção. Segundo as datações feitas pelo 

investigador Alexandre Pais, todas essas três peças (canudo 0373-MAD, pote 00409-MAD 

e canudo -MAD9) foram produzidas entre 1620 e 1640, período em que a influência 

chinesa foi maior na faiança portuguesa. Os três patos apresentados no canudo 0373-MAD 

ou os dois patos apresentados no canudo Inv. –MAD10 mostram formas semelhantes, de 

pescoços levantados, sentando-se nos charcos. Para além disso, os patos foram delineados 

de uma forma muito simples e imatura, com menos espírito e vitalidade. Entretanto, no 

pote 00409-MAD esboçam-se os patos ainda imaturos, mas já com mais pormenores, de 

asas com penas delineadas. Ao contrário das outras duas peças, os patos do pote 00409-

MAD foram apenas delineados, sem serem preenchidos de cor. Eles ainda foram rodeados 

por dois círculos em azul escuro e da cor branca, sendo uma forma bastante estranha para 

salientar os três patos.  

Importa referir uma peça particular da faiança portuguesa também exposta no 

Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo. O prato 00953-MAD foi feito num 

período anterior ao das três peças referidas em cima, cerca de 1600 a 1620. Refere-se na 

catalogação: “fundo decorado com reserva com nove lados, com paisagem oriental, 

composta por sobreposição de vegetação e rochedos, de onde se destacam uma corça 

agachada e um pássaro poisado numa árvore, ambos do lado direito” (Branco, 2015, p.54). 

Este pássaro poisado na árvore parece-me com a forma de um pato. A proporção exagerada 

do pato em comparação com a árvore constitui uma imagem bastante estranha. 

Provavelmente os artesãos portugueses imitaram o motivo pato da porcelana chinesa sem 

identificarem a sua forma e considerando-o outro tipo de pássaro.  

Entretanto, até este momento não consegui encontrar peças de porcelana chinesa no 

território português de modelos semelhantes aos patos esboçados na faiança portuguesa. Só 

uma peça que pertence à galeria de Jorge Welsh, feita no período de Wanli, cerca de 1600 a 

1613, mostra um pato sobre um rochedo de pescoço um bocadinho levantado. Apesar de 

ser bastante diferente dos patos da faiança portuguesa, o seu esboço foi muito delicado e 

cuidadoso, mostrando um pato perspicaz e inteligente. A investigadora Teresa Canepa 

também reconheceu a situação da escassez deste motivo na porcelana kraak, dizendo: “A 

decoração central de pato sobre um rochedo, repetida num dos painéis exteriores, é muito 

                                                             
9 Falta a informação do inventário.  
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invulgar” (Canepa, 2008, p.156). A partir da dinastia Yuan, quer seja a porcelana chinesa 

para o mercado exterior, quer seja para o interior, o motivo pato raramente emergiu. O 

motivo tradicional e popular na porcelana chinesa era o pato-mandarim, que possuía uma 

conotação cultural fértil: “na China são emblema de felicidade conjugal” (Matos, 1996, p. 

277).   

O prato 1991-MNSR da porcelana chinesa exposto atualmente no Museu Nacional 

de Soares dos Reis mostra uma “paisagem aquática com dois patos a nadar num lago de 

lótus e duas aves sobre ramos de ameixoeira, que saem de um rochedo”. (Ficha de 

inventário de Matriz)  

No meu ponto de vista, em vez de serem dois patos, parecem um casal de patos-

mandarins (em chinês: yuān yāng). A partir da dinastia Tang, o pato-mandarim é 

considerado o símbolo do amor. No Gu jing zhu [Notas do passado e de agora]11 regista-se 

sobre o pato-mandarim o seguinte: “o pato-mandarim, ave da água, o macho e a fêmea 

nunca se separam. Quando um é capturado, o outro morrerá de saudade, por conseguinte, 

eles são considerados ‘Pi Niao’12 ”. Nos muitos poemas antigos também se expressa a 

emoção e a paixão do amor através da metáfora do pato-mandarim: “prefere ser pato-

mandarim e não inveja os imortais”13 diz o poeta Lu Zhaolin da dinastia Tang no poema 

Chang An Gu Yi: “O pato-mandarim não dorme sozinho”14, escreve o poeta Du Fu da 

dinastia Tang no poema Jia Ren: “Um par de patos-mandarins morre ao mesmo tempo”15 

diz o poeta Meng Jiao da dinastia Tang no poema Lie Nv Cao, etc. No ponto de vista da 

ciência, existem alguns mal-entendidos sobre o amor inseparável do pato-mandarim. 

Contudo, a figura simbólica dele traz um estímulo interminável e uma confiança 

inestimável aos namorados ou casais.  

Para além disso, o motivo pato-mandarim sempre aparece junto com o motivo lótus 

nas porcelanas da dinastia Yuan (veja o prato16 do Museu Palácio de Cidade Proibida em 

Pequim), constituindo uma imagem com pato-mandarim brincando no lago de lótus. A 

maioria das porcelanas com este tema, que designamos com “Man Chi Qiao” (literalmente 

                                                                                                                                                                                        
10 Falta a informação do inventário.  
11 Tradução nossa.	
12 Em português: aves de par. A tradução é nossa. Em chinês: 鸳鸯、⽔鸟、凫类，雌雄未尝相离，⼈得其⼀， 则⼀
者相思死，故谓之匹鸟. 
13	Tradução nossa. Em chinês: 愿做鸳鸯不羡仙.	
14 Tradução nossa. Em chinês: 鸳鸯不独宿.	
15 Tradução nossa. Em chinês: 鸳鸯会双死. 	
16 Falta a informação do inventário. Consulte http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/226855.html, em 09-01-2016.   
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significa que a delicadeza plena está no lago), está exposta no Topkapi Saray Museum na 

Turquia (Ma, 2013, pp.330-331). Posteriormente, o tema “Man Chi Qiao” foi utilizado 

frequentemente no reinado Chenghua da dinastia Ming, provavelmente por causa da 

história romântica entre o imperador Chenghua e a sua consorte Wan (Zhou, 2014, p.47). 

Gradualmente, o tema “Man Chi Qiao” também se tornou um motivo tradicional no 

vestuário da corte chinesa.  

Voltemos a pensar o motivo pato na faiança portuguesa. Mesmo que o motivo pato-

mandarim seja muito popular na porcelana chinesa enquanto o pato apenas aparece em 

algumas peças, porque é que quase não existem faianças com o motivo pato-mandarim? De 

facto, a espécie de pato-mandarim difundiu-se no leste da Ásia quando os europeus não 

tinham tomado conhecimento dele. De acordo com um relatório feito na Holanda sobre o 

pato-mandarim, ele foi introduzido no sul da Inglaterra como uma ave ornamental nos 

jardins apenas no século XVIII (Kleunen & Lemaire, 2014, p.16). Entretanto, na 

manufatura da faiança portuguesa do século XVII, os artesãos portugueses optaram pelos 

motivos vindos da porcelana chinesa que conheciam. A comunicação cultural é um 

processo bastante longo e a sua realização será sempre baseada na procura das diferenças, 

mas devem procurar-se também as expressões da cultura própria.  

 

Faisão (野鸡 yě jī) e Galo (公鸡 gōng jī) 

O faisão é uma ave galinácea, de carne muito estimada e bela plumagem. (fonte: 

Dicionário Priberam). O faisão, sendo nativo da Ásia, foi depois introduzido na Europa e 

América do Norte. Em termos de figura, ele é menor do que o galo ou a galinha, mas com 

uma cauda muito mais comprida. Todavia, também existem alguns tipos de faisão com 

caudas relativamente curtas. À semelhança do galo, o faisão também vive nos campos e 

nas áreas agrícolas.  

Entre as faianças portugueses com motivo ave existentes em Portugal, há algumas 

peças com aves difíceis de identificar. Depois de uma análise cuidada, inclino-me a ver 

nelas semelhanças com o faisão ou o galo. Mostro aqui três peças representativas (prato, 

9579-MNMC, prato, 4712-MNMC e prato, 391-MNSR) feitas no mesmo período, entre 

1650 e 1675, quando a influência chinesa já não dominava, mas ainda existia. As posturas 

dos três faisões são completamente diferentes: o faisão do 9579-MNMC tem o pescoço 

virado para cima-atrás, o faisão do 4712-MNMC inclina o seu corpo para a frente e o 
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faisão do 391-MNSR tem o pescoço encurvado e um pé levantado. Todos estão sobre os 

rochedos e são descritos assim “tem como motivo principal, inscrito em medalhão circular, 

uma ave em paisagem exótica.” (Ficha de inventário de Matriznet), “tem como motivo 

central, inscrito em medalhão circular, uma ave, envolta em paisagem exótica.” (Ficha de 

inventário de Matriznet) e “tem como motivo central, inscrito em medalhão circular, uma 

ave circundada por paisagem exótica estilizada” (Monteiro, 1994, p.142). Em nenhuma 

peça a ave foi identificada claramente.  

Lembramos algumas peças da porcelana chinesa com faisão da dinastia Ming, 

sobretudo do reinado Jiajing. Duas (prato, 14-CMAG e prato, 212-PS) são bastante 

idênticas, quer na composição da imagem, quer nos motivos apresentados no centro ou 

esboçados na borda. O motivo central do prato 14-CMAG foi descrito assim: “...é 

preenchido por dois galos afrontados, num terraço, flanqueando a familiar rocha do jardim 

chinês por detrás da qual se erguem duas grandes peónias com folhas” (Ficha de inventario 

de Matriznet), enquanto outra peça do palácio de Santos já foi identificada como pássaros, 

dizendo em francês “Le décor du revers, plus hâtivement tracé que celui de l'intérieur, est 

fidèle aux motifs des oiseaux perchés sur des branches divergentes et des tiges àfleur 

centrale stylisée, l'un et et l'autre apparus au début de cette période”. (Goldschmidt, 1984, 

p.30). Também encontramos uma peça de porcelana chinesa do período Jiajing exposta em 

Idemitsu Museum of Arts de Tóquio. Os dois faisões afrontam-se com posturas muito 

parecidas às duas peças de porcelana chinesa existentes em território português referidas 

antes. Contudo, “o desenho dos faisões foi obviamente grosseiro sem vitalidade, o que 

mostra de forma sensível a decadência da estrutura política durante o período de Jiajing.” 

(Ma, 2013, p.356) 

Quanto ao contexto simbólico, quer seja galo ou faisão, na cultura cristã é um 

símbolo interessante atendendo à celebração da missa do galo no Natal (Casimiro, 2010, 

p.617). Na cultura chinesa, o povo joga o galo “jī” ou o faisão “yě jī” com a sua 

homonímia – jí (em chinês: 吉, significa “boa sorte”), expressando uma boa expectativa. 

Por isso, os faisões ou os galos estão sempre presentes aos pares nos casamentos.  

 

Pavão (孔雀 kǒng què) 

O pavão pertence aos géneros Pavo e Afropavo da família dos faisões. Exibem um 

complicado ritual de acasalamento, no qual a cauda extravagante do macho tem um papel 
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principal. A cauda colorida chega a ter dois metros de comprimento e pode ser aberta como 

um leque (Casimiro, 2010, p.620). O pavão-indiano e o pavão-verde são os dois tipos de 

ave mais bonitos do mundo. O pavão azul foi tão admirado que até foi tirado do seu habitat 

nativo na Índia e Siri Lanka há milhares de anos, sendo gradualmente distribuído pelo 

mundo ocidental. (Jackson, 2006, p.7). Para além das suas plumagens brilhantes e das 

caudas extraordinárias, pensamos no pavão como uma ave orgulhosa, vistosa, agressiva e 

ostensiva.  

Entretanto, o pavão transmite significados diferentes que variam de acordo com os 

contextos culturais e religiosos. Ele é considerado como um símbolo religioso no seu 

habitat asiático onde é um veículo para os deuses das religiões budista e hindu. Também 

está presente nos contos de fadas, nas histórias misteriosas e em lendas. Por exemplo, “In 

the west, one of the most famous legends about the peacock, known to both Greeks and 

Romans, is how it acquired the eye-spots in its train feathers” (Jackson, 2006, p.10). Assim, 

na cultura greco-romana era visto como um símbolo solar (Chevalier e Gheerbrand, 1994, 

508). Todavia, o pavão na cultura chinesa incorpora uma conotação inteiramente distinta 

da do mundo ocidental, relacionada com a posição social e a riqueza. 

Recorrendo às faianças portuguesas expostas nos museus, conseguimos encontrar 

algumas significativas. Classifiquei-as em dois grupos de acordo com suas formas, 

localização dos motivos e períodos da manufatura. Apresento aqui três pratos com pavões 

(prato, 4686-MNMC, prato, 4577-MNMC e prato, 49-AM), todos desenhados na aba, com 

composições bastante semelhantes, e todos fabricados no terceiro quartel do século XVII 

em Lisboa. O prato 4686-MNMC mostra quatro pavões na aba, afrontados quase iguais, 

descritos na Matriznet “Na aba, personagens orientais, sentadas, alterando com pavões, em 

paisagem exótica” (Ficha de inventário de Matriznet). Há dois de forma normal olhando 

para a frente e outros dois de corpo inclinado, como se se alimentassem dos insetos na terra. 

O motivo pavão deste prato é mais idêntico ao motivo na cultura chinesa e mais 

cuidadosamente desenhado, em comparação com outros dois pratos apresentados aqui. No 

prato 4577-MNMC esboçam-se dois pavões, um com o pescoço levantado e o outro com o 

pescoço encurvado. Embora as formas descritivas da cabeça e da cauda sejam um pouco 

estranhas, identificamo-los como pavões. No prato 49-AM da Coleção António Miranda 

apresentam-se duas aves e dois pavões. Notamos que os bicos dos pavões são mais 

compridos do que os dos pavões normais. Dadas as suas caudas brilhantes, preferimos 
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também identificá-los como pavões. Esta ideia também foi verificada por Tânia Casimiro 

(Casimiro, 2010, p.621). Relativamente à influência chinesa no motivo pavão do prato 49-

AM, foi referida no livro intitulado Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XVIII: “...aba com 

‘Paisagem-Cães latindo e pássaros chilreando (fazendo a relação com o sentido expresso 

na inscrição) entre vegetação’ inspirada nas decorações da porcelana da China do Período 

de Transição entre a Dinastia Ming e a Dinastia Qing...” (Moncada, 2008, p.69).  

Não conseguimos averiguar a exatidão da informação apresentada por Miguel 

Moncada. No entanto, sabemos que o Período de Transição coincide com o auge da 

produção de porcelana azul e branca na China. Por causa da pressão da procura dos 

mercados estrangeiros, os fornos chineses tiveram de intensificar a produção, 

especialmente a das peças destinadas à exportação. “É neste período que os especializados 

artesãos chineses produzem uma multiplicidade de formas – algumas delas 

especificamente criadas para as cada vez mais complexas e elitistas mesas reais, nobres e 

eclesiásticas europeias” (Matos, 2012, p.213). Nos três pratos de faiança portuguesa, todas 

as imagens mostram um sentido desorganizado e desequilibrado. Será possível que sejam 

imitações dos motivos apresentados na porcelana chinesa de exportação do Período de 

Transição. Os artesãos portugueses ainda tentavam copiar a porcelana chinesa, escolhendo 

os motivos individuais de que tinham mais interesse, em vez de imitar a peça inteira, e 

começaram a associá-los aos motivos ocidentais. Os motivos chineses ficavam na aba 

enquanto os motivos ocidentais dominavam a parte central.  

Outro grupo de pavões esboçado na faiança portuguesa traz nos uma sensação 

diferente da do primeiro grupo. Mostro aqui dois potes, ambos exibidos no Museu 

Nacional de Machado de Castro, em Coimbra. São bastante idênticos, com motivos 

vegetalistas e animais quase iguais, e os seus estilos também são parecidos. Quer seja no 

livro de João Pedro Monteiro, quer seja na ficha de inventário de Matriznet, as informações 

sobre essas duas peças são iguais, dizendo: “Bojo dividido em três faixas, sendo a superior 

e a inferior decoradas com ovados e a central, mais larga, com aves e ramos longilíneos de 

flores e folhas” (Monteiro, 1994, p.76) (Ficha de inventário de Matriznet). Dadas as 

plumagens da cabeça e as caudas compridas, identificamos essas aves como pavões. 

Todavia, estes dois potes foram fabricados durante o primeiro quartel do século XVII, 

quando era forte a influência da cultura chinesa e da cultura islâmica na manufatura da 

faiança portuguesa. A nosso ver, os pavões apresentados neste grupo foram influenciados 
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mais pela cultura islâmica do que pela cultura chinesa, visto que parece que os pavões 

foram compostos de figuras geométricas, mostrando uma atmosfera regular e simétrica. Ao 

mesmo tempo, os motivos vegetalistas ao seu redor também ostentam o estilo muçulmano.   

Para além disso, no território português existem peças de faiança com o motivo 

pavão que provavelmente foram fabricadas em Delft, entre as quais dois pratos iguais 

(prato, 270-MB) estão no Museu de Biscainhos e três pratos (prato, 31-MAS, prato, 238-

MAS e prato, 244-MAS) estão no Museu de Alberto Sampaio. Apesar de elas não terem as 

datações exatas, não podemos excluir a possibilidade de que os artesãos portugueses 

imitaram o pavão chinês através dos artesãos intermédios de Delft, ou pelo contrário, que 

os artesãos de Delft tomaram-no da faiança portuguesa.  

No que respeita ao motivo pavão da porcelana chinesa, até este momento encontrei 

duas peças do período Jiajing com motivo pavão no território português e que pertencem 

respetivamente à coleção do Palácio de Santos e ao Museu Nacional Soares dos Reis. 

Embora ainda tenham características destacadas na plumagem e na cauda, os pavões destas 

duas porcelanas foram desenhados com pouco cuidado, como se fossem faisões agressivos 

em vez de pavões elegantes. Ainda no período Jiajing foram fabricadas muitas peças com o 

motivo faisão, mas de maneira pouco delicada. Isso é exatamente o eco das opiniões 

referidas anteriormente sobre o motivo faisão.  

O período onde o motivo pavão foi mais popular na porcelana chinesa foi no 

reinado Zhengtong. A partir do reinado Xuande, a produção dos fornos de Jingdezhen 

começou a entrar na época decadente (durante os reinados Zhengtong, Jingtai e Tianshun e 

entre 1436-1464). Especialmente durante o reinado Zhengtong, o imperador foi capturado 

depois da batalha de Tumu, em 1449, e a dinastia Ming quase terminou. Portanto, o povo 

chinês daquela época possuía uma atitude pela vida estável e esperava a paz da sociedade. 

A mentalidade do povo foi exatamente refletida na arte. O pote, feito durante o reinado 

Zhengtong, do Museu do Palácio da Cidade Proibida, apresenta quatro pavões gigantes, 

ocupando quase toda a imagem. Além disso, no meio da dinastia Ming, os pintores eram 

bons a pintar flores e aves, tais como Lin Liang, Lv Ji e Bian Jingzhao, que entraram na 

corte imperial, deste modo influenciando a produção da porcelana chinesa daquela altura e 

onde os motivos de ave adquiriram protagonismo. (Ma, 2013, pp.345-347).  

Apesar da popularidade da porcelana chinesa da dinastia Ming, especialmente nos 

tempos de Zhengtong e Jiajing, o motivo pavão foi aplicado largamente na seda, nos 
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espelhos de bronze, na laca, etc. na dinastia Tang. (Tian, Wu & Tian, 2003, p.240). Na 

cultura chinesa, é uma ave auspiciosa. O Yi Jing [I Ching] ou [Livro das Mutações], que foi 

um dos mais antigos e influentes textos na China, descreveu o pavão como uma ave 

cultural com nove virtudes. Ao longo da história, devido à beleza da cauda e da plumagem 

do pavão, o leque imperial foi feito da sua plumagem e apenas os oficiais de posição 

superior foram autorizados a usar o chapéu com plumagem de pavão e o botão de coral. 

Assim, o motivo pavão, em muitos casos, significa a posição social e o poder absoluto.  

Entretanto, às vezes, as formas do pavão da faiança portuguesa foram confundidas 

com outras aves. Por exemplo, a diferença entre o pavão e o faisão e entre o pavão e a 

fénix não são grandes. Provavelmente, a forma básica do motivo fénix veio do motivo 

pavão. No Shen Xian Zhuan [Biografia dos Imortais] regista-se que “Xiao Shi toca o Xiao, 

sempre atraindo os pavões”17. Todavia, a história clássica era que o Xiao Shi toca o Xiao18 

para atrair fénix. Portanto, na época antiga também não era fácil distinguir entre o pavão e 

a fénix. 

 

Papagaio (鹦鹉 yīng wǔ) 

O papagaio é uma das muitas aves pertencentes à ordem dos Psitaciformes, família 

Psittacidae (Casimiro, 2010, p. 619). Os papagaios têm como característica um bico curvo 

e penas de várias cores, variando muito entre as diferentes espécies (Casimiro, 2010, p. 

619). As espécies de papagaio são superiores a 340 tipos e os tamanhos variam muito. O de 

tamanho maior é a Arara de 1,7 quilograma e 100 centímetros de comprimento. O de 

tamanho menor mede apenas 8 centímetros. O único continente que originalmente não 

tinha papagaios era a Europa. Foram os portugueses que trouxeram o primeiro par de 

araras do Brasil, em 1501, assim suscitando a curiosidade dos europeus pelo papagaio (Li, 

2012, p.168).  

Ele é uma das aves mais interessantes e admirada por chineses e europeus, devido à 

sua competência linguística e característica carinhosa. No ponto de vista de etimologia, se 

separamos essas palavras - o papagaio em português, o papagallo em italiano, o papayo 

em espanhol - em duas partes, a primeira parte, papa, tem o significado de “falar sem 

parar” e a segunda parte é o sinónimo de galo, cujo étimo latino é gallus. Ou seja, o 

                                                             
17	Tradução nossa. O texto original em chinês: 萧史吹萧，常致孔雀.	
18 Xiao é um instrumento chinês muito antigo, semelhante à flauta. 
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papagaio é simplesmente um tipo de galo que sempre fala sem parar. A partir daí, se 

observamos o motivo papagaio na faiança portuguesa, existe essa coincidência: os 

papagaios foram desenhados de forma semelhante aos galos e faisões.  

A faiança com o motivo papagaio mais idêntico ao verdadeiro será o pote 6653-

MNAA. Também é uma das raras faianças cuja descrição na Matriznet refere o seguinte: 

“junto da base uma barra com enrolamentos estilizados e sobre esta uma outra mais larga 

com quatro papagaios afrontados e motivos vegetalistas sobre um ondeado” (Ficha de 

inventário de Matriznet). Os quatro papagaios foram bem esboçados, com bicos curtos e 

plumagem bem desenhada. Os pormenores do bico e dos olhos, bem como os detalhes da 

plumagem mostram vividamente as características do papagaio. Outra peça com a 

identificação clara sobre o motivo papagaio é o canudo 86-AM da Coleção António 

Miranda, que foi fabricada no terceiro quartel do século XVII, registada assim: “Paisagem 

– dois leões e papagaio entre vegetação”. (Moncada, 2008, p.93) Apesar de a sua forma 

expressiva ser pouco cuidada, o motivo papagaio possui as suas características 

inconfundíveis. Se identificamos o motivo apresentado no canudo 86-AM como papagaio, 

também devemos reconhecer os motivos no canudo Inv.-MAD19 e no pote 194-MNSR 

como papagaios já que são bastante idênticos aos do canudo 86-AM. Sabemos que, sendo 

parecidos com pavões, faisões, etc., normalmente os papagaios aparecem aos pares na 

porcelana chinesa, significando o amor conjugal. Notamos que na faiança portuguesa 

também surgem as aves aos pares, rodeadas de vegetação luxuriante, tal como no prato 

745-MNSR: “no fundo duas aves, passeando por entre flôres; estylo dos tecidos orientaes. 

Segunda metade do sec. XVII” (Vasconcellos, 1909, p.91). Embora Joaquim de 

Vasconcellos não identifique o tipo dessas duas aves, parece me serem papagaios dada a 

forma da cabeça e da plumagem e o facto de serem muito idênticos aos papagaios do prato 

de porcelana chinesa. 

O prato de porcelana chinesa apresentado aqui, do reinado Xuande, apresenta dois 

papagaios sobre um pessegueiro, olhando um para o outro. A combinação entre papagaio e 

pêssego costuma aparecer nas obras de arte, sobretudo nas porcelanas da dinastia Ming. Os 

papagaios surgem sempre aos pares enquanto os pêssegos imortais significam a 

longevidade. Portanto, esta combinação do par de papagaios e dos pêssegos implica uma 

expectativa bonita – viver numa felicidade conjugal até uma idade madura. A faiança 

                                                             
19 Falta a informação do inventário.  
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portuguesa 745-MNSR, além dos papagaios idênticos, apresenta motivos vegetalistas 

semelhantes aos pêssegos. Provavelmente as imitações não foram intencionais, mas os 

traços culturais e significativos foram transportados de um continente para o outro. [Ver 

também, na mesma linha, o prato 41-AM e o prato 42-AM (Moncada, 2008, p.61)] 

Ao longo da história chinesa, o papagaio tem ganho a admiração do povo chinês. 

Desde a dinastia Tang, ele foi introduzido nos países tropicais asiáticos. No Jiu Tang Shu 

[Antigo Livro de Tang] volume 198 regista-se que “nos oito anos o representante de 

Tianzhu (palavra para a antiga Índia) ofereceu os papagaios e que são bons na competência 

linguística” (o texto original em chinês: ⼋年，南天竺遣使献五⾊能⾔鹦鹉). Na verdade, 

os papagaios são mais inteligentes do que outros animais e a sua vida também é mais longa 

do que outros, atingindo entre 40 e 70 anos. Além disso, estabelece uma relação intensa 

com o seu proprietário. Por essas razões, os imperadores chineses sempre gostaram de 

adotar os papagaios como animais de estimação. No Tang Shu [Livro de Tang] mostra-se 

que o imperador Xuanzong tinha os papagaios adotados na corte. (o texto original em 

chinês: ⽞宗有五⾊鹦鹉，能⾔，育于宫中). O imperador Huizong da dinastia Song 

também apreciava os papagaios e esboçou a famosa pintura Wuse Yingwu Tu [Cinco-Cores 

papagaio no alperceiro]20 (Li, 2012). Na dinastia Ming, quase toda a gente podia comprar 

papagaios, pois provavelmente já começavam a ser criados em território chinês. (Li, 2012, 

p.170). Os imperadores Xuande e Yongle apreciavam adotar os papagaios, cujas descrições 

emergem em muitas partes do Ming Shi [Livro Histórico de Ming]. O governo do 

imperador Xuande só durou 10 anos e o seu papagaio provavelmente foi herdado do seu 

avô, o imperador Yongle. Imitando os modelos do Yongle, os fornos imperiais do reinado 

Xuande produziram muitas peças com motivo papagaio. O imperador Xuande fez o design 

do pote da alimentação, até criou a garrafa para o seu papagaio apreciar as flores. Tudo isso 

mostra a sua paixão pelo papagaio.  

Para além disso, os imperadores ofereceram papagaios aos seus ministros e às suas 

concubinas preferidas, como forma de recompensa. Por exemplo, o prato 1598-MNSR da 

faiança Delft mostra um jardim chinês, com três figuras femininas de pé. Uma delas segura 

um papagaio e é seguida por outra mulher que a protege com um leque de cabo comprido 

(Ficha de inventário de Matriznet). As cenas com as mulheres nobres ou concubinas 

                                                             
20 Veja a pintura original no Museum of Fine Arts em Boston.  
http://www.mfa.org/collections/object/five-colored-parakeet-on-a-blossoming-apricot-tree-29081 	
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segurando papagaios são comuns na porcelana chinesa. Provavelmente essa peça de Delft 

foi diretamente influenciado pela porcelana chinesa. Gan Xueli também explicou que no 

século XVII as esculturas de papagaio de porcelana de esmalte colorido foram exportadas 

para o estrangeiro e o motivo papagaio era bastante popular na Europa naquela altura. Os 

artesãos de Delft começaram a imitar vários tipos de escultura de forma animal a partir de 

1730 e eles também trouxeram o estilo exótico para o cenário decorativo europeu de 

meados do século XVIII (Gan, 2008, p.117).  

 
Aves não-identificadas  

Nesta parte tentei classificar outras aves, tais como grou, garça, ganso, pato, faisão, 

pavão, papagaio. Entretanto, as séries de aves são inúmeras e muitas são parecidas. O 

método usado para classificar e analisar os motivos de ave consiste em categorizar os mais 

idênticos, com características semelhantes, considerando as expressões de forma, os 

lugares da peça, as datações de manufatura, os estilos de representação, etc., e depois 

procurar as referências parecidas na porcelana chinesa, melhor dizendo, os motivos de aves 

iguais. Às vezes, também observei as peças Delft para discutir a sua função intermediária, 

demostrando uma influência indireta, uma comunicação intercultural e uma interação entre 

vários povos e culturas. É inevitável deixar motivos por identificar devido à sua 

complexidade e à ausência de informações.  

Todavia, independentemente de serem identificados ou não, podemos recapitular 

algumas regularidades para agrupar essas aves não identificadas. Por exemplo, surgem 

passarinhos em muitas peças de faiança portuguesa na manufatura do século XVII. 

Normalmente, um passarinho individual empoleirado num rochedo é esboçado no centro 

da imagem, de uma proporção exagerada, como se fosse um protagonista no palco. As 

plumagens raramente foram desenhadas cuidadosamente (veja o prato, 890-MNSR). 

Muitos casos apresentam os passarinhos de pernas finas, bico curto e aguçado, esboçados 

de forma grosseira. (veja o prato, 199-MNSR, o prato, 9575-MNMC e o prato, 9560-

MNMC). Esses passarinhos podem ser identificados como pardal, alvéola ou aves 

oceânicas, etc., e têm os seus significados conotativos no contexto da cultura chinesa.   

Outro exemplo é o motivo andorinha. Mesmo que os investigadores geralmente os 

identifiquem como aves ou pássaros, esses motivos parecem-me andorinhas da cultura 

chinesa, devido às suas asas e às formas de voar. No pensamento do povo chinês, 
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andorinha é um pássaro que traz boa sorte. Antigamente os telhados das casas tradicionais 

chinesas ofereceram lugares ideais para os ninhos para as andorinhas e Pequim era 

considerada como a “Capital ou Cidade das Andorinhas” (em chinês: 燕京, em pinyin: yàn 

jīng), Até hoje continuam a ser bem-vindas pelos residentes chineses. No prato 00902-

MAD e na taça 791-MNAA de faiança portuguesa, a andorinha surge como o único animal 

esboçado na imagem enquanto as andorinhas no canudo 00443-MAD de faiança 

portuguesa são motivos decorativos que ficam em cima da imagem, também preenchida 

com vários animais, tais como coelho, garça, abelha, etc., mostrando uma cena zoológica. 

De facto, a andorinha e outros pássaros aparecem na porcelana chinesa combinados com 

outros motivos animais. Por exemplo, a porcelana kraak do período Wanli descreve uma 

paisagem completa com lagoa, pinheiro, rochas, etc., os motivos tradicionais na porcelana 

chinesa, e com dois veados olhando um para o outro e uma andorinha voando no céu. 

Posteriormente, a andorinha tornou-se um motivo simbólico adornando o famoso padrão 

chinoiserie – “Willow pattern” e contando uma história romântica.  

Realizámos neste capítulo a nossa análise de cada tipo de ave. Contudo, o motivo 

ave também combina com outros motivos e transmite conotações diferentes através do 

homónimo, da metáfora, do significado histórico e cultural, etc. Existem alguns tipos de 

combinação: ave com objeto, ave com animal, ave com vegetação e ave com figura 

humana.  

Um motivo chinês tradicional é a ave ou o pássaro levando uma fita de seda no bico 

(em chinês: 鸟衔绶带, em pinyin: niǎo xián shòu dài). Como 绶带 (shòu dài) a fita da 

seda é o homónimo do carater 寿 (shòu), que significa a longevidade, o povo chinês 

utilizava este motivo para expressar a sua boa expectativa. Além de aparecer na porcelana, 

esse motivo era muito popular na dinastia Tang, sobretudo no espelho de bronze feito na 

época do imperador Xuanzong. (Tian, Z. B., Wu, S.S & Tian, 2003, p.231). Posteriormente, 

também emergiram as combinações entre a fita de seda e outros animais. As fitas são 

fixadas nas bocas dos animais de forma flutuada, acrescendo a imagem com a beleza 

vivida e decorativa. Quanto ao segundo caso, notamos que existem algumas combinações 

usuais, tais como ave com coelho, ave e cão com coelho, etc. Vamos explicar melhor nas 

partes seguintes. Já referimos alguns casos de combinação de ave com vegetação, tais 

como garça com cana, garça com lótus, papagaio com pêssego, etc. Vamos continuar a 

referir isso no capítulo sobre vegetação.  
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Com respeito ao último caso, tentei encontrar as peças de faiança portuguesa com 

figura humana e o pássaro voando ao seu redor ou pássaro pousado na mão da figura 

humana. Os pratos 00905-MAD, 2293-MNAA e 51-AM mostram três figuras europeias. 

Foram todos produzidos na primeira metade do século XVII. No prato 79-MNAA, um 

pássaro voa em frente de uma figura do motivo oriental que não é a figura tradicional que 

tipicamente surge na porcelana chinesa. No prato 31-AM ocorre uma figura oriental, 

provavelmente um padre taoista. Entretanto, dado os seus esboços grosseiros e os 

tamanhos pequenos, essas aves são impossíveis de identificar.   

Para além disso, tenho ainda duas curiosidades. Existem muitas faianças 

portuguesas com o motivo coruja, embora a coruja nunca tenha sido um motivo comum na 

porcelana chinesa. Alexandre Nobre Pais encontrou numa gravura o motivo semelhante de 

coruja nos Emblemas morales de Covarrubias. (Covarrubias, 1610, fl.147(2)), (citando em 

Pais, 2012, p.357). Será que o motivo coruja não veio da influência chinesa?   

Outra dúvida é sobre a fénix (em pinyin: fèng huáng). Fenghuang, conhecida na 

China como uma ave misteriosa e um totem simbólico que só pode ser vista nos tempos de 

paz e harmonia. Diz-se que ela se compunha de partes de aves diferentes, tais como a 

cabeça de faisão, o corpo de pato mandarim, as pernas de garça, as asas de andorinha, o 

bico de papagaio e a cauda de pavão. O motivo Fenghuang inicialmente apareceu na 

porcelana chinesa na dinastia Tang, quando o motivo já possuía o seu modelo fixado e a 

forma estética cada vez mais elegante. Na dinastia Tang, a imagem de Fenghuang era 

parecida com o motivo pavão. Às vezes, devido à sua forma parecida com a ave, as 

Fenghuangs também foram desenhadas aos pares na porcelana chinesa, como os pavões, 

os faisões, os papagaios, entre outros tipos de aves, simbolizando a felicidade conjugal. 

Posteriormente, o motivo Fenghuang esteve muito presente na porcelana chinesa, 

sobretudo nos fornos imperiais. Na dinastia Ming, apresentava-se o motivo Fenghuang na 

porcelana azul e branca, na wucai e na sancai em grande escala, especialmente durante os 

quatro reinados: Xuande, Chenghua, Jiajing e Wanli. (Tian, Z. B., Wu, S.S & Tian, Q., 

2003). Importa referir que no reinado Wanli aparece um detalhe diferente do motivo 

Fenghuang dos períodos anteriores. A cauda da Fenghuang foi esboçada em forma de 

plumagem nos reinados anteriores, enquanto no reinado Wanli foi desenhada em forma de 

ruyi nas porcelanas de kraak para exportação (Yuan, 2007).  

Curiosamente, o motivo Fenghuang era muito popular e tradicional na arte e 
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cultura chinesas, mas não o encontramos na faiança portuguesa do século XVII. Sugiro que 

existam duas razões principais. Por um lado, o motivo Fenghuang, como motivo especial e 

honorável na cultura chinesa, muitas vezes foi retratado em conjunto com o motivo dragão. 

A combinação entre o dragão (imperador chinês) e a fénix (imperatriz chinesa) incorpora 

uma pérola simbólica de união nupcial auspiciosa – long feng cheng xiang (em chinês:龙

凤呈祥). O motivo dragão e o motivo fénix, tiveram uma produção limitada nos fornos 

privados por serem motivos imperiais. Mesmo que sejam aplicados na porcelana de Wanli 

para a exportação, a quantidade foi bastante restrita. E ainda não sabemos se chegaram 

algumas peças de porcelana chinesa com motivo fénix ao território português, uma vez que 

ainda não foi encontrada nenhuma peça de porcelana. Por outro lado, já referimos na parte 

anterior, o motivo Fenghuang é muito idêntico com alguns motivos de ave tendo a sua 

forma derivado do motivo faisão. Mesmo que exista porcelana chinesa com o motivo fénix 

em Portugal, os artesãos portugueses de faiança não conseguiram imitar ou transmitir o 

motivo original por causa do desconhecimento desse motivo e do seu contexto cultural. 

Para além disso, as porcelanas para exportação foram fabricadas de forma mais grosseira, 

adicionando uma dificuldade da identificação aos artesãos portugueses.  

 

2.2. Insetos: abelha, borboleta, gafanhoto, libélula  
Talvez os insetos sejam os animais mais indefiníveis entre as criaturas existentes no 

mundo. Existe a mesma situação na cerâmica, quer seja a faiança portuguesa, quer seja a 

porcelana chinesa. Os insetos quase nunca desempenharam um papel de protagonista. Ao 

contrário, eles são motivos decorativos para adornar ou preencher a imagem. Entretanto, os 

poetas e os homens de letras chineses têm encontrado grande deleite na vida desses insetos 

humildes. Todavia, quando são descritos, os insetos são invariavelmente motivos 

secundários em comparação com as aves e as flores. Por muito pouco que seja, qualquer 

criatura tem o seu significado. Visto que a sua existência significa alguma coisa, importa 

discutir a sua expressão estética e a sua conotação cultural.  

Para além disso, cao chong wen (em chinês: 草⾍纹, literalmente significa o 

motivo de insetos na relva) é um dos motivos tradicionais decorativos na porcelana das 

dinastias Ming e Qing. Cao chong indica os insetos que vivem entre as relvas, incluindo a 

abelha, a borboleta, a libélula, o gafanhoto, a cigarra, etc. Os motivos cao chong já 

surgiram nas dinastias Norte e Sul, embora como meros elementos decorativos da imagem. 
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Só quando chegaram às dinastias Ming e Qing, sobretudo dinastia Qing, os motivos de 

inseto foram numerosamente desenhados na porcelana chinesa. Desde aí, as técnicas de 

esboçar os insetos tornaram-se cada vez mais qualificadas e apareceram os pintores 

profissionais esboçando os insetos na porcelana chinesa. (Ma, 2013)  

 

Abelha (蜜蜂 mì fēng) 

É a denominação comum de vários insetos pertencentes à ordem Hymenoptera, da 

superfamília Apoidea, subgrupo Anthophila, aparentados das vespas. O representante mais 

conhecido é a Apis mellifera, oriunda do Velho Mundo, criada em larga escala para a 

produção de mel, cera e própolis (Casimiro, 2010, p.622). Normalmente, uma abelha faz 

em média quarenta voos diários, tocando em 40 mil flores. Uma abelha produz cinco 

gramas de mel por ano. Para produzir um quilo de mel, as abelhas precisam de visitar 5 

milhões de flores e consomem cerca de 6 a 7 gramas de mel para produzirem 1 grama de 

cera. Devido à sua atividade incessante, geralmente a abelha simboliza a diligência e a 

energia. Diferentes das formigas que têm o mesmo contexto simbólico, as abelhas voam e 

assim ganham a sua dimensão espiritual na conotação cultural.  

A apropriação simbólica relaciona as abelhas com a pureza, a inspiração, a 

eloquência e a inteligência. Assim, elas são associadas à sacerdotisa, ao profeta, ao poeta, 

ao filósofo, ao líder, etc. (Werness, 2004, p.38). As abelhas possuem significados diferentes 

nos vários contextos culturais. Na Grécia antiga, as abelhas estavam ligadas com várias 

divindades. Na Índia, bhbingi, abelha comum, simboliza a devoção fanática. Ela também 

está relacionada com diversas divindades Hindu, tais como “a blue bee on the forehead 

represents Krishna; a bee on a lotus, Vishnu; a bee above a triangle, Shiva” etc. (Werness, 

2004, p.39). Na arte cristã, a infatigabilidade da abelha é considerada como o símbolo da 

esperança espiritual de cristãos e o seu resurgimento na primavera simboliza o 

renascimento (Werness, 2004, p.38). Entretanto, na cultura chinesa, dado terem o 

homónimo, a metáfora e a combinação decorativa, além dos contextos religiosos, a abelha 

apresenta outros significados culturais.  

Se percorrermos os motivos abelha na faiança portuguesa, podemos descobrir 

características semelhantes. As formas de abelha do pote 93-MP e do prato 256-MNSR são 

bastante estilizadas e simplificadas e a sua presença impercetível nas imagens. Elas quase 

nunca são descritas na catalogação: “Bojo decorado por veados, corças, pagode chinês e 
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figuras de orientais, e ocupando grande parte da superfície, uma igreja cristã e vários 

monges” (Monteiro, 1994, p.112) e “decoração de <<desenho miúdo>>, tem o covo 

decorado por casario oriental e paisagem exótica de que se destacam árvores com folhas 

em forma de estrelas, dentro de faixa circular” (Monteiro, 1994, p.119). As abelhas são tão 

negligenciadas que quase passam despercebidas. Devido ao horror vacui radicado no 

pensamento estético ocidental, suponho que o motivo abelha desempenhe a mesma função 

na faiança portuguesa, como alguns pássaros e aves, ou ramos curtos de árvore, sendo um 

motivo decorativo para preencher os espaços em branco da imagem, assim impondo um 

sentido cheio e desorganizado na estética chinesa.      

Nas porcelanas chinesas do território português, identificamos o motivo abelha que 

abarca três grupos de acordo com os lugares na faiança e as formas expressivas. No 

primeiro grupo são os motivos abelha que ficam na caldeira, melhor dizendo, na parte que 

separa o fundo e a aba do prato. Por exemplo, no prato delicado 7-CMAG “quatro 

pêssegos alternam com abelhas” na caldeira (Matos, 1996, p.52). Os pratos 84-PS, 42-PS, 

143-PS, 177-PS na caldeira interior e 69-PS na caldeira exterior também possuem abelhas 

idênticas às do primeiro grupo. Curiosamente todos os pratos referidos aqui foram feitos no 

período Jiajing e o motivo abelha foi esboçado em alternância com os motivos vegetalistas. 

Classifiquei no segundo grupo o motivo abelha surgido nos painéis da aba, os quais são o 

aspeto mais representativo e característico da porcelana kraak do reinado Wanli. Os 

desenhos de abelha são muito cuidadosos e minuciosos, ostentando a perícia excelente nos 

pormenores, sobretudo nas asas e corpos. Além disso, o painel com motivo abelha 

normalmente também é preenchido com outros motivos. Por exemplo, o motivo abelha do 

prato 82-PS foi esboçado com folhas de lótus ao seu redor. O mesmo sucede no prato 31-

CMAG, no qual a abelha está a voar entre montanhas, nuvens e flores. Também importa 

referir que os pratos do segundo grupo normalmente apresentam aba dividida em painéis 

radiais e contêm os insetos e várias flores. Foi verificada nas descrições do prato 31-

CMAG: “a parede está dividida em dez painéis, radiais, separados por dois segmentos, 

contendo, alternadamente, conjuntos de flores variadas e insetos – zangão, borboleta, 

libelinhas – entre nuvens, sobrevoando flores diversas” (Matos, 1996, p.111). No último 

grupo, as abelhas foram esboçadas nas partes centrais da faiança portuguesa, como se 

fossem pequenas companhias dos animais principais, tais como o leão budista do prato 14-

JW e os macacos do pote 52-CMAG, sendo elementos decorativos dando o prazer e a 
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vitalidade às imagens.  

Uma vez que as abelhas do segundo grupo foram retratadas tão cuidadosamente, 

isso afasta–as das formas normais da porcelana kraak. As abelhas do primeiro e do terceiro 

são menos minuciosas, mas mais idênticas às da faiança portuguesa, sobretudo as do 

terceiro grupo desempenhando a mesma função das da faiança para adornar a imagem 

principal. Embora as abelhas nunca tenham sido descritas como motivo principal, quer na 

porcelana chinesa, quer na faiança portuguesa, não obstante elas ainda possuem conotações 

culturais no contexto chinês. A palavra chinesa para abelha - fēng 蜂- é foneticamente 

aproximada da palavra “abundância” (em pinyin: fēng em chinês:丰), e assim transmite a 

expectativa de boa colheita e indica a promoção para a posição nobre. Apesar de as 

técnicas não terem atingido o nível dos chineses, os artesãos portugueses conseguiram 

aplicar os motivos chineses na faiança de acordo com os seus próprios valores estéticos, o 

que se converteu no seu estilo estético próprio. 

Para além disso, também encontramos algumas peças de faiança portuguesa com o 

motivo principal rodeado com insetos voando. Dada a sua forma bastante simplificada, 

podemos identificá-los como abelhas ou como borboletas. 

 

Borboleta (蝴蝶 hú dié) 

A borboleta é um inseto da ordem Lepidoptera classificado nas super-famílias 

Hesperioidea e Papilionoidea. Tem dois pares de asas membranosas cobertas de escamas e 

peças bucais adaptadas à sucção. Quando em repouso, ela dobra as suas asas para cima. 

Alimentam-se sobretudo do néctar e pólen das flores. O ciclo de vida da borboleta passa 

pelas etapas de ovo, larva, crisálida e imago (Darby, 1958, citado em Casimiro, 2010, 

p.623). Culturalmente, a borboleta é um tema popular nas artes visuais e literárias. O 

simbolismo da borboleta incorpora as qualidades visuais da beleza e elegância. Devido ao 

seu ciclo de vida, universalmente a borboleta é um símbolo do espírito humano e da 

imortalidade, também é um sinal de algo em transformação e em evolução. A sua 

delicadeza de voo expressa a fragilidade da vida e a passagem rápida do tempo e do prazer.  

Dados os seus hábitos, características, aparência etc., quer na China quer em outros 

pais, tem vários significados simbólicos. Na cultura africana, quando as borboletas 

enxameiam, isso é um sinal de entrada no período da chuva. As borboletas em algumas 

culturas também estão ligadas ao espírito dos mortos, como na Austrália indígena, na 
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Mesoamérica, etc. Na arte japonesa, a borboleta simboliza o prazer transitório, a 

feminilidade, a vaidade feminina e a gueixa. Na arte cristã, a lagarta, a crisálida e a 

borboleta representa respetivamente a vida, a morte e ressurreição. (Werness, 2006). Na 

cultura chinesa, a sua imagem de borboleta ainda abrange mais significados simbólicos nos 

contextos e nas combinações diferentes. No entanto, não é fácil distinguir entre borboleta e 

mariposa ou morcego.  

Observando as borboletas na faiança portuguesa, elas possuem características 

comuns que foram esboçadas muito cuidadosamente, mais idênticas à mariposa do que a 

borboleta desenhada na porcelana chinesa. Na faiança portuguesa, ela está sobre um 

rochedo de forma exageradamente grande, inseridas numa cena exótica misturada com 

outros motivos animais. O pote 242-MNSR fabricado na primeira metade do século XVII 

mostra no seu bojo uma cena complexa com vários animais: “Bojo decorado com uma 

paisagem exótica com palmeiras, grandes flores e folhagem, onde se vêem vários animais, 

como um elefante, um coelho, uma enorme borboleta e aves” (Ficha de inventário de 

Matriznet). De facto, em vez de ser uma enorme borboleta, a nosso ver, identificamos 

quatro borboletas no pote 242-MNSR, uma borboleta idêntica à mariposa está sobre um 

rochedo com asas dobradas para cima, uma relativamente menor está sobre a folhagem da 

palmeira e um par com asas abertas voa na relva do rochedo. Outra peça de canudo 

(Canudo, Inv. -MAD)21 do Museu Nacional de Artes Decorativas22 também mostra uma 

paisagem oriental enquanto uma borboleta está sobre num rochedo com as asas dobradas 

para cima. O seu desenho é muito cuidadoso e a sua forma mais semelhante à mariposa do 

que à borboleta, dado o desenho expressivo das asas e do corpo. Importa indicar que na 

faiança portuguesa, as borboletas quase nunca surgem nos painéis das abas ou paredes, 

embora isso aconteça na porcelana kraak, provavelmente devido às complexidades do 

desenho.   

Ao invés do que sucede na faiança portuguesa, as borboletas são esboçadas nos 

painéis das abas da porcelana kraak, sobretudo a do período Wanli, e a maioria apresenta-

as de asas abertas, tal como se vê na taça 19-JW, no prato 31-CMAG e no prato 14-JW. 

Também aparecem em peças como a taça 38-CMAG (Matos, 1996, p.117), prato 82-PS 

(Goldschmidt, 1984, p.49), etc. Além disso, encontrei um caso especial no prato 164-PS 

                                                             
21 Falta a informação do inventário.  
22 Gostaria de exprimir os meus agradecimentos à doutora Suzana Branco para ter mostrado essa peça na sala de reserva 
do Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo.  
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onde a borboleta surge na parte central do fundo do prato com outros motivos, tais como 

crisântemos e um gafanhoto, assim descrito em francês: “la sauterelle aux longues pattes 

repliées est représentée avec une étonnante minutie, comme le sont également la pivoine et 

les graminées du premier plan et le papillon qui va se poser sur une fleur” (Goldschmidt, 

1984, p.53). Importa compreender os significados simbólicos da borboleta na cultura 

chinesa.  

A imagem do prato 164-PS exprime perfeitamente as conotações românticas da 

borboleta. Tirando o motivo gafanhoto que vamos explicar em seguida, as borboletas são 

metáforas comuns para os homens jovens apaixonados e as flores por onde elas circulam 

representam os objetos femininos dos seus desejos. Tratamos esta cena como 蝶恋花 (em 

pinyin: dié liàn huā, significa que a borboleta fica apaixonada pela flor), a qual foi 

transformada e composta para uma canção muito popular na dinastia Tang. O significado 

realçado no crisântemo (em pinyin: jú) aproxima-se foneticamente do caracter chinês 久 

(em pinyin: jiǔ, que literalmente significa “até ao fim”). A combinação entre borboleta e 

crisântemo mostrada no prato 164-PS exprime o desejo de um amor até ao fim. Às vezes, 

as borboletas também surgem em par, que constituem uma história romântica chinesa sobre 

o homem de letras Liang Shangbo e a sua amante Zhu Yingtai, sendo uma tragédia 

correlativa da história romântica ocidental Romeu e Julieta. Zhu foi obrigada pelos seus 

pais a casar com um homem rico. No dia do casamento, Zhu suicidou-se. Quando Liang 

soube da morte da sua amante, morreu com o coração partido. Posteriormente, 

transformaram-se num par de borboletas, vivendo felizes para sempre. Daí as borboletas 

em par se terem tornado um símbolo de romance e amor eterno, sempre elogiado na 

literatura, no teatro, na música, etc.  

Além do símbolo da felicidade conjugal, pela sua homofonia com dié (em chinês: 

耄耋 e em pinyin: mào dié, significando na cultura chinesa a idade de oitenta ou noventa 

anos), a borboleta também é um emblema de longevidade.   

Voltamos a observar mais minuciosamente as faianças portuguesas, tais como as 

referidas na parte da abelha: prato 93-CMGJ, prato 00401-MAD, prato 9581-MNMC e 

prato 279-MNSR, prato 52-CMAG (Matos, 1996, p.132), prato 5-JW (JW, 2008, p. 100), 

prato 168-PS (Goldschmidt, 1984, p.41) e prato 46-AM (Moncada, 2008, P.66). Muitos 

comuns na faiança portuguesa, as borboletas (ou abelhas), de forma muito simples, voam 

ao redor da figura principal no fundo das peças. As figuras principais podem ser a figura 
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humana ocidental do prato 93-CMGJ (Calado, 2003, p.72), a figura oriental do prato 93-

CMGJ, provavelmente uma figura taoista, a figura de um oriental em paisagem exótica do 

prato 9581-MNMC (Ficha de inventário de Martriznet) e até animais, tais como o leão 

rompante do prato 279-MNSR e os gamos do prato JW-5, etc. Especialmente o prato 

00401-MAD com figura taoista recorda-me outra história importante sobre a borboleta: 庄

⼦梦蝶 (em pinyin: zhuōng zi méng dié, significa que o Chuang-Tzu sonhou com uma 

borboleta). Sintetizo essa história: o taoista Chuang-Tzu sonhou que se havia tornado numa 

borboleta. Quando acordou, era outra vez Chuang-Tzu. Assim, ele ficou na dúvida se no 

sonho a borboleta se transforma em Chuang-Tzu ou se Chuang-Tzu se torna uma borboleta. 

Aqui, ele levanta uma pergunta filosófica: como conhecer a realidade? No caso de o sonho 

ser realmente verosímil, a gente não consegue saber se está a sonhar. Ou seja, não somos 

capazes de distinguir a realidade e a ilusão. Uma borboleta tão simples pode refletir a 

problemática mais profunda do mundo filosófico.  

O motivo borboleta era esboçado frequentemente na porcelana azul e branca, na 

porcelana wucai e doucai da dinastia Ming mas, estava na moda e como elemento principal 

na porcelana só na dinastia Qing. Especialmente nos períodos de Kangxi, Yongzheng e 

Qianlong, mostravam-se vários tipos de borboleta: no período Kangxi as borboletas foram 

desenhadas numa cena cheia de alegria, no período Yongzheng os prazeres foram 

levemente reprimidos e as emoções também se expressava subtilmente e no período 

Qianglong as decorações com borboletas exprimiram uma atitude de carpe diem pela vida 

(Ma, 2013).  

 

Gafanhoto (蟋蟀 xī shuài) 

Os gafanhotos pertencem aos insetos ortópteros saltadores, caracterizados por 

terem o fémur das pernas posteriores muito grandes e fortes. Na Península Ibérica, como 

animal de estimação, como o canário e algumas espécies de pássaros, os gafanhotos eram 

criados em pequenas gaiolas. Na China também, existem histórias abundantes sobre os 

gafanhotos. Eles também são um alimento para os nativos das Américas.  

Na cultura chinesa, combinados com as cigarras, eles são associados à primavera e 

ao verão, quando as pessoas desfrutam o cricri dos insetos. Os gafanhotos são ligados ao 

verão e à ressurreição, já que os seus surgimentos começam na etapa larval, bem como à 

coragem, felicidade e sorte. Como “animais de estimação”, eram guardados num recipiente, 



	 89	

principalmente feito de cabaça oca, para as pessoas desfrutarem o cricri, como se fosse a 

canção. De acordo com as palavras de Werness, o simbolismo dos gafanhotos é sagrado na 

cultura japonesa. Os gafanhotos são vendidos nos templos e nas feiras de verão, ganhando 

os merecimentos para a vida do futuro através de soltar os animais. Kirigirisu, o gafanhoto 

cantor, também simboliza o laconismo da vida (Werness, 2006, p.116).  

      Apesar de terem existido em Portugal, como animal de estimação, só encontramos 

uma peça de faiança portuguesa do século XVII com o motivo gafanhoto. Neste pote 242-

MNSR, esboça-se um gafanhoto bem cuidadoso, sobre um rochedo, de forma 

hiperbolicamente grande. Este pote feito na primeira metade do século XVII em Portugal 

já foi referido na parte anterior sobre o motivo borboleta. Os motivos insetos, animais e 

vegetais foram todos inseridos na paisagem exótica do bojo, mostrando o paraíso dos 

prazeres e das alegrias.   

Enquanto a faiança portuguesa mistura o gafanhoto com outros animais, as 

porcelanas chinesas com gafanhotos que encontramos no território português apresentam-

nos normalmente como único motivo animal desenhado no centro da imagem. Todavia, 

existe um caso especial que é a porcelana 164-PS, onde gafanhoto foi misturado com uma 

borboleta. O prato 65-CMAG “contêm flores desabrochadas entre rochedos muito 

estilizados, dois gafanhotos, emblema de abundância, progenitura masculina e felicidade, e 

insetos voando” (Matos, 1996, p.126). O gafanhoto da faiança descrito anteriormente é 

muito idêntico a este par de gafanhotos do prato 65-CMAG, com desenhos bastante 

cuidadosos. Existem mais três peças com um gafanhoto individual sobre o rochedo e 

rodeado pelos motivos vegetalistas, os quais são o prato 28-CMAG, o prato 4-JW e a taça 

34-JW, cujas formas expressivas já se afastam um bocado dos verdadeiros gafanhotos. Os 

desenhos do prato 28-CMAG e do prato 4-JW são menos cuidadosos, enquanto o 

gafanhoto foi bem esboçado na taça 34-JW, mas a sua forma redonda é mais idêntica à 

cigarra do que ao gafanhoto. Curiosamente, as peças de porcelana chinesa com o motivo 

gafanhoto mostradas aqui foram todas feitas no período wanli da dinastia Ming, enquanto o 

gafanhoto esteve realmente na moda durante o reinado Xuande.  

Os gafanhotos são imbuídos de uma tendência natural para lutar. Segundo Kia Se-

Tao, o primeiro autor que escreveu sobre o gafanhoto, “rearing crickets is like rearing 

soldies”. Os gafanhotos mais corajosos e fortes foram alcunhados “generais” ou 

“marechais”, e às vezes até mereciam um nome próprio (Ryan, 1996, p.35). Os recipientes 
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para guardar os lutadores não apenas eram feitos de cabaça oca, mas também de porcelana. 

Especialmente no período Xuande, o pote de porcelana para os gafanhotos foi muito 

famoso. O imperador Xuande gostava da luta de gafanhotos, sendo tratado por gracejo 

como o “imperador dos gafanhotos”. Ordenou aos fornos imperiais que fabricassem em 

massa potes de porcelana para os gafanhotos lutadores. No entanto, após a sua morte, com 

o objetivo de impedir que o novo imperador Zhengtong perdesse a sua ambição política na 

procura de prazeres inúteis, todas as gaiolas de porcelana para gafanhotos foram destruídas. 

Mesmo os inacabados que estavam nos fornos imperiais foram enterrados por ordem da 

imperatriz de viúva. Com efeito, raramente aparecem gaiolas de gafanhotos nas escavações 

arqueológicas recentes.    

Durante a dinastia Qing, todos os anos o ministério do Têxtil organizou um 

concurso nacional de luta de gafanhotos no outono. Os jogadores apostavam largas somas 

de dinheiro nos gafanhotos favoritos. Duas localizações perto de Cantão, Fa-ti e Cha-pi, 

tinham uma reputação especial na luta dos gafanhotos (Ryan, 1996, p.38). Na realidade, 

muitas famílias foram destruídas por causa das apostas a dinheiro. Até ao final da dinastia 

Qing a luta dos gafanhotos foi oficialmente proibida. Os jogadores acreditavam que os 

gafanhotos vencedores traziam boa sorte e enterraram-nos em caixões de prata quando 

morreram.  

Além desse jogo tradicional e da sua conotação social, os gafanhotos são um 

motivo popular e auspicioso na arte. Uma designação deles, xī shuài (em chinês:), 

foneticamente semelhante ao xǐ (em chinês:喜) significando a alegria e ao jí (em chinês:吉) 

significando o auspício. O povo chinês aplicou-os nas obras de arte para expressar as suas 

expectativas.  

 

Libélula (蜻蜓 qīng tíng) 

Libélula é um inseto alado pertencente à sub-ordem Anisoptera, também conhecida 

como tira-olhos ou libelinha em Portugal. Eles são predadores e alimentam-se de outros 

insetos, nomeadamente mosquitos e moscas (Casmiro, 2010, p.624). Algumas espécies de 

libélulas que têm aparecido em Portugal são migradoras, vindas de África para a Europa, 

devido ao aumento das temperaturas do continente europeu. Podem viver até aos 5 anos. 

Simbolizam a atividade do vento (Corbet e Brooks, 1960; citado em Casimiro, 2010, 

p.624). 
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As libélulas raramente foram esboçadas na faiança portuguesa e nunca emergiram 

com um papel principal. Parece-nos que as formas expressivas de libélulas na faiança 

portuguesa são bastante e difíceis de identificar. O motivo libélula mais idêntico à 

verdadeira libélula será o desenhado no prato recuperado em 38, North Street em Exeter. 

Observando as suas asas compridas, conseguimos confirmá-lo como libélula em vez de 

outras espécies de inseto. O prato 53-AM da Coleção António Miranda, feito no terceiro 

quartel do século XVII, mostra-se uma “paisagem-Fidalgo com chapéu de plumas tocando 

guitarra entre vegetação” (Moncada, 2008, p.72). Dado a destaque de um par de asas 

compridas, parece-nos que seja uma libélula voando ao lado do fidalgo, mas de uma forma 

abstrata e estética.  

Semelhante aos motivos abelha e borboleta aplicados na faiança portuguesa, a 

libélula também desempenha a mesma função para preencher os espaços em branco e 

adornar as imagens. Embora o motivo do prato 40-MNSR tenha uma estrutura geométrica, 

se tirarmos a possibilidade de ser uma flor, admitimos a sua identificação com a libélula. 

Quanto ao motivo do prato 40-MNSR e muitos casos semelhantes, é quase impossível 

identificá-lo devido à sua simplicidade excessiva. Todas as peças mostradas aqui possuem 

uma característica comum: libélula sendo um motivo discreto enfeita a figura principal da 

imagem. 

Esta situação também existe na porcelana chinesa do território português. A 

frequência de surgimento de libélulas na porcelana chinesa é muito baixa. Elas nunca se 

tornaram motivos populares na cerâmica chinesa. Na garrafa 7455-MNAA, descreve-se 

que “o fundo, simbolizando o Céu, é preenchido por quatro libelinhas que sobrevoam a 

cruz” (Ficha de inventário de Matriznet). O pote da Coleção M.P mostra uma pequena 

libélula voando no cantinho de uma das quatro reservas. Além dos motivos abelha, as 

pequenas libélulas voando também foram esboçadas no bojo de pote 52-CMAG para 

adornar a paisagem. Nas abas preenchidas com várias espécies de insetos estilizados, 

também emerge o motivo libélula entre nuvens, sobrevoando flores diversas, tais como a 

libélula desenhada na aba do prato 31-CMAG e do prato 14-JW (Canepa, 2008, p.136).  

Provavelmente devido à baixa frequência na porcelana chinesa, ou devido à sua 

complexidade como um motivo decorativo, as libélulas raramente foram aplicadas na 

faiança portuguesa, ainda que em pequena escala para preencher a paisagem. Apesar disso, 

a libélula mantém o seu significado simbólico, mesmo surgindo poucas vezes na cerâmica. 
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Ela tem conotações diferentes conforme os contextos culturais. Na convicção inglesa 

popular, a libélula está ligada com o diabo. Na história americana antiga, dizia-se que as 

libélulas tinham a capacidade de coser as bocas, às vezes os olhos e as orelhas das crianças 

mentirosas, mulheres exaltadas e homens amaldiçoados. Na Itália, as libélulas eram 

conhecidas como um ser das bruxas (Sherman, 2008, p.243). E na cultura japonesa, ela é 

um símbolo do prazer e um emblema imperial ((Mitford, 2008, p.5). Entretanto, na cultura 

chinesa, a libélula tem uma vida errática e o seu voo representa a instabilidade e 

insegurança. Também as suas cores iridescentes se associam com a magia e a ilusão.  

 

2.3. Mamífero: coelho, cervídeo, elefante 

Coelho ou Lebre (兔 tù) 

O coelho é um mamífero da família dos leporídeos, em geral dos géneros 

Oryctolagus e Sylvilagus, herbívores. Carateriza-se pela cauda curta e as orelhas e patas 

compridas, vivendo em comunidade. A lebre é um mamífero da família Leporidae, 

pertencente a um dos seguintes géneros Lepus, Caprolagus ou Pronolagus, herbívoros. 

Pode movimentar-se com grande velocidade. É um animal muito tímido, podendo viver em 

pares ou solitariamente (Casimiro, 2010, p.629). Embora o coelho e a lebre sejam dois 

animais diferentes, eles praticamente não têm diferença física. As semelhanças não se 

restringem apenas à escala classificatória, mas estendem-se também à aparência, à 

conformação e a alguns hábitos, etc. Entretanto, já que a semelhança entre coelho e lebre é 

tão grande que mesmo os especialistas podem confundi-los, não vale a pena distingui-los 

rigorosamente neste estudo. Também geralmente o coelho e a lebre são indiferentes na 

vertente simbólica. Portanto, no contexto seguinte, referir-nos-emos sempre coelho.  

No processo de domesticação, os humanos inevitavelmente têm refletido vários 

motivos emocionais no coelho, implementando o conhecimento das suas características 

exteriores e estabelecendo as conotações sobre a atitude dos coelhos. A tradição cultural, o 

valor estético e a convicção religiosa determinam os significados simbólicos atribuídos a 

este animal. O coelhinho da Páscoa pode remontar a um festival vernal pagão dedicado à 

Deusa Celta Eostre, quando o coelho da lua pôs ovos para as crianças comerem. No antigo 

Egito, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Na Grécia, o coelho estava ligado 

a Ártemis, dona de animais. Na Idade Média, dentro dos quatro temperamentos principais, 

o coelho representava a “sensualidade otimista” e assim foi aplicado na pintura de Durer 
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(Werness, 2004, pp.206-207). Para além disso, quer no mito romano, quer no mito greco 

ou germânico, o coelho está sempre relacionado com a prosperidade, a fertilidade e o 

mistério. Na cultura chinesa, o coelho abrange mais significados simbólicos.  

Ao observar os motivos na faiança portuguesa, provavelmente o coelho é um dos 

mais populares e frequentes. Os coelhos apresentam-se acocorados, aos saltos, a correr, a 

virar-se para trás, a olhar para cima. Na composição surgem isolados, aos pares, pintados 

na aba e escondidos. Simbolizam a fertilidade, a agilidade, a inteligência, a coragem, etc. 

Devido às suas formas, gestos, e composições, aos contextos e a presença de outros 

animais e às semelhanças com os a porcelana chinesa, dividi as peças da faiança 

portuguesa em três grupos principais: a cena da caça ao coelho, o coelho chinês de jade e o 

coelho ocidentalizado. Outras diferenças menores, mas significativas, levaram-nos a criar 

subgrupos, nomeadamente dentro do primeiro grupo.   

China é um dos países onde primeiro e conheceu e caçou o coelho. O coelho tem 

valor comestível bem como valor medicinal. A relação mais antiga entre o humano e o 

coelho provém da sua caça. No Paleolítico, o coelho já era caçado pelos humanos. Nos 

vestígios do Homem de Zhoukoudian em Pequim e nos vestígios da cultura Yangshao de 

Banpo em Xi´ an, foram descobertos ossos de coelho e ferramentas de caça (Xu, 2009, p.6). 

De facto, a caça nas sociedades primitivas era apenas um meio de vida. Após a invenção da 

agricultura gradualmente tornou-se uma atividade de entretenimento. Nas obras 

bibliográficas do Período de Chunqiu registavam-se as cenas grandiosas dos imperadores 

chineses (Xu, 2009, p.6) e no Período dos Estados Combatentes, as atividades de caça já 

eram muito populares e a maioria dos motivos das cenas de caça foi refletida em peças de 

bronze. Na dinastia Han, o modo de descrever a caça foi mais variado, os motivos da cena 

de caça foram aplicados amplamente no bronze, na laca, na seda, na pintura de parede, na 

porcelana chinesa, etc. (Tian, Z. B., Wu, S.S & Tian, Q.,2003, p.164) 

Caçado, perseguido pelos cães ou por uma águia, atingido por uma seta: os vários 

movimentos de coelho constituem imagens vividas na porcelana chinesa. Na faiança 

portuguesa permanece este estilo dramático e triunfante no tocante a cena de caça, 

classifiquei em três grupos de acordo os motivos animais acompanhantes e as cenas onde o 

coelho foi envolvido.  

Caçar, perseguir, alcança de um tiro, disparar uma seta, seguir pelo cão de caça, 

apanhar pela águia, os vários movimentos de coelho constituem várias imagens vividas na 
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porcelana chinesa. Na faiança portuguesa permanece este estilo dramático e triunfante no 

tocante à cena de caça, mas provavelmente foi entendida de outra maneira no mundo 

ocidental. Alexandre Pais explicou na introdução do livro titulado Faiança Portuguesa da 

Fundação Carmona e Costa que “Assim, as peças com determinadas cenas de caçadas 

teriam como principais clientes nobres, já outras, como por exemplo a caça à lebre, podiam 

ser de encomenda conventual. Isto porque podendo este animal representar, no contexto da 

cultura ocidental, a luxúria, a perseguição que lhe era movida pelo caçador podia ser 

entendida como uma vontade em contrariar este vício, tendo, por conseguinte, a sua 

figuração um sentido moralizante” (Pais, 2003, p.24). Independentemente da diferença dos 

clientes da encomenda e dos contextos culturais simbólicos, de acordo com os animais 

presentes e o tipo de cenas de caça, classifiquei o primeiro grupo em mais três subgrupos. 

Como foi verificado pelo Wernesse, “In art, the hare is depicted as the quarry 

chased by dogs and mounted horsemen from the earliest times onward” (Werness, 2004, 

p.206), desde os tempos antigos que a caça ao coelho teve representações artísticas. Em 

muitos casos, dada a complexidade da figura humana, o caçador foi omitido nos desenhos, 

deixando meramente o coelho e o cão de caça na imagem. 

O primeiro subgrupo é constituído pela imagem dos coelhos perseguidos pelo cão 

de caça. O prato 37-MNAA feito na primeira metade do século XVII mostra um coelho 

levantando as patas dianteiras e virando a cabeça para o cão de caça que o persegue. Além 

desses dois motivos principais, o fundo central também foi preenchido com outros motivos 

animais de desenho cuidadoso. Também encontramos o canudo 00490-MAD, feito entre 

1620 e 1640 com o motivo de um cão perseguindo um coelho. Todavia, o estilo expressivo 

do coelho neste canudo difere daquele do prato 37-MNAA. Em vez de ostentar o extremo 

medo e a situação tensa apresentados no prato 37-MNAA, o canudo 00490-MAD mostra o 

coelho correndo mais relaxado. Embora ainda possa ser identificado, o coelho desenhado 

no canudo 00490-MAD é mais parecido com o modelo ocidental e menos com os coelhos 

reais. Além dos motivos de coelho e cão de caça esboçados no fundo central das peças de 

faiança, também existem os decorados na aba. O prato 47-AM, feito no período entre 1650 

e 1675 com Decoração Desenho Miúdo mostra “‘Cães e coelhos correndo entre vegetação’ 

na decoração circundante” (Moncada, 2008, p.67). Existem dois pares de coelho e cão de 

caça de desenho menos cuidadoso, rodeados na parte circundante.   

O segundo subgrupo apresenta uma cena de caça com vários animais. O coelho 
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perde o protagonismo do subgrupo anterior e torna-se uma criatura pequena e vulgar. O 

canudo 00443-MAD, feito entre 1620 e 1640, tem no bojo vários animais, tais como “um 

pássaro poisado em ramo, outros em pleno voo e entre estes uma abelha, dois coelho, uma 

lebre e um grou, envolvidos em uma paisagem oriental” (Suzana, 2015, p.62). Devido às 

suas proporções exageradas em comparação com a cena inteira onde eles foram envolvidos, 

os coelhos do canudo 00443-MAD ainda são bem notários na imagem. Enquanto, os 

coelhos foram esboçados na talha da Coleção particular e no pote da coleção M.P., como 

apenas motivos pequenos para enfeitar toda a cena de caça. É preciso observar com 

atenção para os encontrar e identificar. Além disso, também encontramos um canudo 104-

ACP do Ateneu Comercial do Porto com o motivo coelho. Ele apresenta-se com as patas 

levantadas e virada cabeça para trás. Sendo desenhado numa proporção exagerada e 

acompanhado com um grande pavão, o motivo deste canudo é muito idêntico ao coelho 

desenhado no prato 37-MNAA.  

Na cultura chinesa, as suas características de velocidade e agilidade deram origem 

ao provérbio “兔起鹊落” (em pinyin: tù qǐ què luò, literalmente significa que no momento 

em que o coelho salta, o falcão cai) simbolizando a agilidade de movimento, a fugacidade 

do tempo ou a fluidez de escrever ou desenhar. Em investigação recente, Tânia Casimiro 

referiu que o prato com motivo ave e coelho foi produzido no período da democratização 

do consumo (1625-1660), dizendo que “A par das peças de enorme qualidade, tal como o 

grande prato com a figuração central de coelho e pássaro que se encontra nesta coleção 

(Fig. 1G), claramente destinado ao consume das elites, começam a surgir peças de menor 

dimensão e com decoração vegetalista que se encontram associados a contextos 

arqueológicos menos abastados” (Casimiro & Sequeira, 2015, pp.264-265).  

De acordo com as palavras de Werness, para quem “Hares are also depicted as the 

prey of eagles” (Werness, 2004, p.206), encontramos peças de faiança portuguesa com a 

ave e o coelho em conjunto, sobretudo o prato 199-MNSR e o pote 195-MNSR. O prato 

199-MNSR, feito na primeira metade do século XVII, é assim descrito na ficha do 

inventário: “fundo preenchido com medalhão circular dentro de filete azul, com uma 

paisagem de tipo oriental, com rochedos e vegetação, em cima dos quais se vê um coelho 

do lado direito e uma ave do lado esquerdo”. O pote 195-MNSR, feito na segunda metade 

do século XVII, tem seguinte registo na ficha do inventário: “Em volta do bojo, paisagem 

oriental onde alternam dois coelhos e duas aves, separados por vegetação variada”. Em 
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nenhuma destas peças foi identificada claramente a espécie das aves que acompanham os 

coelhos. Se nos atrevermos a recordar a ligação entre o coelho e a águia na cultura chinesa, 

podemos deduzir intrepidamente que seja águia junto do coelho. Os coelhos são caçados 

pelas águias. Neste terceiro subgrupo, os coelhos foram esboçados de forma ocidentalizada, 

de pé nos rochedos, enquanto as aves parecem as águias. Apesar de mostrar as 

características da faiança portuguesa, mas os resquícios da cultura simbólica chinesa não 

podem ser ignorados.         

Consultando as referências do motivo coelho nas porcelanas chinesas, deduzimos o 

nosso segundo grupo – o coelho chinês de jade e no qual tem as características distintas. 

De acordo com o estudo de Gary R. Varner, o coelho e a lebre são considerados animais 

lunares em diversas culturas. No mito asteca, a lua é um coelho. O coelho tem sido descrito 

como um símbolo lunar na América Central pré-hispânica, nas terras maias, bem como no 

folclore egípcio, hindu, birmanês, etc. (Varner, 2007, p.173). Na cultura chinesa, o coelho 

lunar, conhecido como coelho de jade, surge nos folclores tradicionais chineses. 

Geralmente, eles vivem na Lua. Esta cena foi aplicada várias vezes nas porcelanas chinesas, 

por exemplo no prato octangular feito no período Longqing que pertence à coleção do 

Museu de Cantão (em pinyin: Guang Dong). No seu fundo octangular desenha-se a deusa 

lunar Cháng É (em chinês:嫦娥) e o seu acompanhante - coelho de jade. Parece me que o 

coelho do prato 602-MNSR, de faiança, é idêntico ao coelho de jade que acompanha 

Cháng É. Segundo o Huainanzi [filósofo de Huainan] (em chinês:淮南⼦, é um livro 

clássico da filosofia chinesa, feito na dinastia Han), quando Cháng É voa para Lua, ela 

abraça um coelho branco, coelho de jade, a quem se atribui espírito imortal (Luo & Yao, 

2013, p.41). Os poetas chineses gostavam muito de tecer elogios ao coelho de jade, 

portanto, o coelho de jade tornou-se o símbolo da Lua. Por exemplo, no poema titulado Bǎ 

Jiǔ Wèn Yuè [Segurando o copo com álcool e pergunta para a Lua] (em chinês: 把酒问月) 

de Li Bai escreve que o coelho de jade se ocupa no autuno e na primavera, a usar um 

almofariz para produzir o elixir da imortalidade enquanto Chang vive solidamente e, quem 

vai acompanhá-la? (A tradução é minha. Em chinês: 白兔捣药秋复春，嫦娥孤栖与谁

邻?).  

Para além da sua figura simbólica de acompanhante da Cháng É. Também é a única 

peça de faiança portuguesa que encontrei com o coelho completamente branco. Nos 

tempos antigos da cultura chinesa, o coelho era um animal auspicioso, sobretudo o coelho 
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branco (Tian, Z. B., Wu, S.S & Tian, Q.,2003, p.200). Esta ideia foi descrita no Baopozi [O 

mestre quer abraça a simplicidade] (em chinês:抱朴⼦, feito de Ge Hong da Dinastia Jin 

Oriental. Baopozi é un dos livros clássicos de taoismo sobre alquimia chinesa), dizendo [A 

lebre vermelha (um tipo de cavalo) é mais auspiciosa, o secundário é o coelho branco]. Os 

coelhos brancos eram muito raros. Se fosse encontrado, o coelho branco tinha de ser 

oferecido ao imperador chinês, como preito à sabedoria, paz e estabilidade da sociedade 

sob o seu governo (Wu, 2011, p.43).  

Portanto, não é nada estranho surgir o motivo em conjunto com a lua na cerâmica. 

Volvendo os olhares para faiança portuguesa, reparamos no prato 4753-MNMC com o seu 

motivo central de um coelho levantado a cabeça. O coelho olhar para uma forma redonda 

que foi identificada como um pêssego, mas não podemos excluir a possibilidade de ser a 

figura da lua.   

Se observarmos a faiança portuguesa, encontramos uma peça particular com o 

motivo coelho, cuja postura é muito idêntica aos coelhos esboçados na porcelana chinesa. 

Curiosamente, a maior dos coelhos desenhados na faiança portuguesa é olha em frente, 

enquanto muitos coelhos da porcelana chinesa viram a cabeça para a trás, tal como o 

exemplo da porcelana chinesa apresentado aqui – prato 7-JW. Tomando em consideração 

as tendências de imitação da porcelana chinesa na faiança portuguesa, o coelho do canudo 

00477-MAD testemunha os vestígios culturais e aquelas influências subtis.   

Outra faiança na qual identifiquei coelhos de jade é o prato 931-MNSR, feito na 

segunda metade do século XVII, registado na ficha de inventário nos seguintes termos: 

“Fundo preenchido com paisagem natural com uma árvore central com um coelho de cada 

lado e elementos vegetais em volta...”. A arvore central não foi identificada, mas a sua 

forma e a composição na imagem fazem-me lembrar o loureiro (em chinês:月桂树). 

Comparando o prato 931-MNSR da faiança com o prato do período Jiajing da porcelana 

referido no artigo de Cao e Xu, notamos que as arvores centrais são parecidas. Nesse 

estudo, identificam-na como um loureiro, dizendo que no fundo se desenha o motivo de 

coelho com loureiro. O loureiro é uma árvore robusta e com folhas abundantes (Cao & Xu, 

2009, p.60). A junção do loureiro com o coelho relaciona-se com um dos mais conhecidos 

mitos chineses:⽟兔捣药 (em pinyin: yù tù dǎo yào, literalmente significando que o coelho 

de jade esmaga-se para os ingredientes do elixir da imortalidade). Esta história é contada 

em várias versões. Uma delas diz que Cháng É voou para a Lua, ideia tão importante na 
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cultura chinesa que está consagrada na expressão 嫦娥奔月. Com esta atitude, Cháng É 

desobedeceu às regras do Imperador de Jade (em chinês, ⽟皇⼤帝), e por isso foi 

transformada num coelho de jade e condenada a esmagar ingredientes num almofariz, 

debaixo de um loureiro (em chinês:月桂树), em todas as noites de Lua cheia, para produzir 

o elixir da imortalidade.  

Às vezes a Lua desparece nas peças que combinam o coelho e o loureiro. O 

provérbio chinês 蟾宫折桂 (em pinyin: , literalmente significa o loureiro na lua) expressa a 

expectativa desejosa do povo chinês pela lua e mais profundamente simboliza o triunfo no 

exame imperial. Este significado ocorre nos clássicos literários chineses, tais como no Pai 

Yue Ting da dinastia Yuan, no Mu Dan Ting [O pavilhão de Peónia] da dinastia Ming e no 

capítulo IX do Hong Lou Meng [O Sonho da Câmara Vermelha] da dinastia Qing, entre 

outros. Desde os tempos antigos, o povo chinês exprimia o desejo de ter a família reunida 

dizendo “que a lua esteja cheia e família sempre reunida”, figurando-o nos motivos do 

coelho e da lua em conjunto. No fim da dinastia Ming, o povo chinês comia os bolos da lua 

decorados com coelhos, transmitindo o sentido simbólico da reunião familiar (Xu, 2009).  

A maior parte das faianças portuguesas com coelhos pertence ao terceiro grupo, que 

designei “coelho ocidental”. Mostramos aqui três pratos mais representativos: o 00968-

MAD, o 770-MNSR e o 97-SMGJ. De facto, todos os pratos com “coelho ocidental” têm 

as características comuns. Os coelhos, normalmente como motivo animal único cercado 

por vegetação, fica no fundo central da faiança portuguesa. Os coelhos assumem uma 

postura sentada sobre um rochedo, com orelhas curtas e o corpo frequentemente virado 

para o lado esquerdo. Embora os seus olhos estejam esboçados de forma mais concreta, 

parecem ter pálpebras e pestanas, como se fossem humanos. Deste modo, perdem o sentido 

estético da naturalidade e da simplicidade presente na porcelana chinesa. Recusando o 

sentido abstrato e simples, os coelhos do terceiro grupo da faiança portuguesa ostentam-se 

as características ocidentalizadas ou ocidentais. Eis mais algumas peças pertencentes ao 

terceiro grupo: 00459-MAD, 32-AM, 34-AM, 38-AM, 68-AM, 230-MGV, 9587-MNMC, 

9580-MNMC, 9611-MNMC, 4507-MNMC, 392-MNSR, 273-MNSR e 12-PNQ etc. 

Importa indicar também o pote 12-PNQ feito na primeira metade do século XVII, que 

parece evocar o “coelho de jade”, apesar das formas de “coelho ocidental”, visto que a sua 

aparência, incluindo as orelhas e os olhos remete para o “coelho de jade”, mas a sua 

postura sentada aproxima-se dos “coelhos ocidentais”. Não somos capazes de indicar se o 
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“coelho ocidental” do terceiro grupo foi influenciado diretamente pela porcelana chinesa, 

mas temos a certeza que a influência não foi repentina, sendo um processo gradual e 

influenciado por vários aspetos.  

Para além dos três grupos principais referidos anteriormente, vale a pena mostrar 

mais três pratos particulares para complementar o mais possível os tipos do motivo de 

coelho esboçados na faiança portuguesa. O prato 00900-MAD, feito entre 1590 e 1620, 

apresenta dois coelhos, um agachado e outro deitado, cercados de vegetação, como se 

estivessem escondidos na toca. Também existem outras peças de faiança portuguesa com 

outros outros tipos de animal escondido. O prato 914-CMP tem como tema central um 

coelho inscrito em pentágono com vegetação ao seu redor. Apresenta um estilo islâmico, 

com a superfície preenchida por triângulos concêntricos e espirais (Monteiro, 1994, p.88). 

O coelho é bastante diferente do “coelho ocidental” e parece-nos ter influências chinesa e 

islâmica. O prato 2396-MNAA é a única faiança portuguesa que encontrei com o motivo 

coelho desenhado na reserva radial. Eis o registo na ficha do inventário de Matriznet: “no 

fundo oito reservas radiais e uma central. Quatro com quadrícula e cinco com 

representações de animais (duas lebres, três gamos) e motivos vegetalistas”. Os coelhos 

erguem os olhos, num estado prudente e vigilante.  

Na China, o surgimento do motivo coelho ocorreu bastante cedo nas obras de arte. 

Da cultura de Shijiahe (c. 2500 a.C – 2000 a.C), desenterraram-se peças de louça em forma 

de coelho. Da cultura de Erlitou (c. 2000 a.C – 1500 a.C) foi descoberta a louça com 

motivo de coelho voado. Na dinastia Shang, a qualidade do coelho em jade, desenterrado 

no túmulo de Fuhao, num sítio arqueológico em Yin Xu, já era bastante boa (Xu, 2009, 

p.59). Após a descoberta da manufatura da porcelana, a figura de coelho foi 

numerosamente aplicada na configuração e na decoração da porcelana chinesa. Segundo as 

referências arqueológicas, o motivo coelho surgiu e tornou-se popular pelo menos a partir 

do período Zhizheng (1341-1368) da dinastia Yuan (Xu, 2009, p.59). De acordo com as 

pesquisas arqueológicas e a bibliografia colecionada nos museus, não foram encontradas 

porcelanas chinesas com motivo coelho nos períodos iniciais da dinastia Ming. O motivo 

coelho da porcelana Ming só começou a aparecer a partir do período Chenghua (Xu, 2009, 

p.60). 

Nos reinados de Jiajing e Longqing, existem algumas porcelanas chinesas com 

coelhos brancos na sua marca, tais como as marcas do prato 212-PS feito no reinado 
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Jiajing e do prato 143-PS feito no reinado Jiajing, confirmado também por Alexandre Pais: 

“a lebre branca, um dos símbolos da imortalidade, é uma marca pictural comum nas peças 

dos reinados de Jiajing e de Longqing” (Pais, 2003, p.35). Posteriormente, o coelho branco 

também foi esboçado na tampa (taça 39-JW) e na aba (prato 13-CMAG).    

Nos últimos dois períodos da dinastia Ming, os imperadores Tianqi e Chongzhen 

ocuparam-se dos assuntos políticos e abandonaram as manufaturas dos fornos imperiais. 

Todavia, a vida do povo continuava e os fornos privados mantiveram a produção. Neste 

momento, os contatos entre a China e o Japão eram frequentes e, sobretudo a Jingdezhen, 

vieram alguns ceramistas japoneses aprender o fabrico de porcelana e ao mesmo tempo 

trouxeram a cultura japonesa. As peças daquela época tinham influencias japonesas e o 

motivo coelho era popular no período Tianqi (Ma, 2003, p.364). O prato com o coelho 

gordinho do período Tianqi, exposto no Museu Nacional da Cidade Proibida, possui 

características da cultura japonesa.  

No fim, Alexandre Pais ajuda-nos a confirmar a importância da porcelana chinesa 

para incorporar a figura do coelho na faiança portuguesa, escrevendo assim: “Embora a 

lebre seja comum às faunas oriental e ocidental, este animal terá chegado à faiança 

portuguesa do século XVII por figurar na porcelana chinesa, nomeadamente em peças 

Kraak, por ser considerado um animal lunar, símbolo do feminino” (Pais, 2003, p.35). O 

motivo coelho contém uma abundância de significados culturais, ligados aos mitos, 

provérbios, poemas, literaturas clássicas. A sua forma varia entre a simplicidade e a 

complexidade. Nos três grupos de faiança portuguesa que propus, ficam bem patentes as 

peças com características ocidentais e aquelas influenciadas pela porcelana chinesa e pelas 

culturas japonesas e islâmicas. Um motivo animal tão vulgar, atravessou os oceanos, 

integrou diversas culturas, tendo ganhado uma forte conotação cultural, um significado 

simbólico e uma grande vitalidade.             

 

Cervídeos (鹿 lù): veado, gamo ou corço 

Em Portugal, encontram-se três espécies de cervídeos no território – veados 

vermelhos, gamos e corços. Os veados (Cervus elaphus) são os maiores cervídeos ibéricos, 

seguidos do gamo (Dama dama) e do corço (Capreolus capreolus). Para os distinguir, além 

da diferença do tamanho, pode-se observar as hastes, que são diferentes consoante a 

espécie. Os veados machos possuem hastes “tubulares”, com um número de pontas 
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variável; quanto aos gamos machos, têm hastes palmadas, que apresentam algumas 

ramificações e a fêmea de gamos não têm hastes; já o corço possui hastes pequenas 

(Sequeira, 2017). Quanto ao corço, as hastes, presentes só nos machos, curtas e 

pontiagudas, são usadas na disputa por fêmeas durante a época de reprodução, no verão 

(Casimiro, 2010, p.630). 

Na China, há dez famílias cervídeas das dezassete existentes no mundo, incluindo 

milu (cervo-do-padre-david), cervo sika, veado-vermelho, etc. (Cao, 2006, p. 44). Os 

cervídeos não são apenas animais de característica dócil, também é um símbolo auspicioso, 

aplicado amplamente na literatura e na arte chinesas. Remontando ao período da cultura 

Yangshao, os motivos dos cervídeos, juntamente com os motivos de ave, de peixe e de rã, 

constituíam quatro figuras animais de totem e o motivo cervídeo foi desenhado em uma 

das louças de barro dos vestígios de Banpo, e permanecem até hoje.  

Entretanto, quanto aos motivos surgidos na faiança portuguesa relativamente aos 

cervídeos, a identificação deles sempre foi confundida nos estudos e nas descrições de 

catalogação. Ainda na cultura chinesa, tanto o veado, como o gamo, representam a 

longevidade e a prosperidade (Matos, 1996, p.276). Quase não existe distinção nos 

significados e nas conotações. Portanto, nesta parte, eu meramente dividi as faianças 

portuguesas com motivos cervídeos em grupos de acordo com as diferenças óbvias na 

aparência, sobretudo nas hastes, com a distribuição dos motivos na composição, com as 

suas formas em movimento, entre outras caraterísticas diferentes. Para mim, também não é 

possível rigorosamente distinguir veados, gamos ou corços, por isso, a seguir, para evitar a 

complexidade da identificação, simplesmente tratarei os motivos cervídeos com hastes 

como veado ou corço e os sem hastes como corça ou gama.   

O primeiro grupo inclui-se os veados e os corços aos pares. O prato 92-MNAA foi 

feito no primeiro quartel do século XVII, tendo como motivo central “dois veados com 

fundo de paisagem exótica de que se destaca uma palmeira” (Monteiro, 1994, p.62). Os 

veados em par sempre foram esboçados na porcelana chinesa, um olhando para outro, 

sobretudo na porcelana chinesa para a exportação durante o período Wanli. Segundo os 

dados publicados sobre os destroços do “Naufrágio Wanli”, descoberto na costa oriental da 

Malásia em 2003, entre os 66 tipos de porcelana, a quantidade de pratos com veados em 

par (twin deer plates) fica no primeiro lugar, sendo cerca de 10442 peças, constituindo 

quase um terço da quantidade total (Sjostrand & Idrus, 2007, p.44). Os destroços deste 
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naufrágio pertencem a uma carraca portuguesa que naufragou aproximadamente em 1625 e 

se revestem de particular importância por se tratar do maior grupo arqueológico de 

porcelanas kraak registado até à data (Canepa, 2008, p.47). Tudo isso indica certamente 

uma importância significativa do estudo sobre motivo do veado em par e o o seu gosto 

particular demonstrado pelo povo português.  

Entre os veados ou corços aos pares que encontrei, consoante as características das 

hastes, identificámos o prato 92-MNAA e a talha 9601-MNMC como veados e o canudo 

00441-MAD e o pote da coleção M.P. como corços. Importa referir o canudo 00441-MAD, 

descrito assim na catalogação do museu: “bojo decorado com um casal de gamos 

afrontados...” (Susana, 2015, p.61). Prefiro identificá-lo como um casal de corços 

afrontados por causa das hastes. Também devido à sua forma excessivamente autêntica, a 

corça esboçada neste canudo perdeu o significado espiritual apresentado na porcelana 

chinesa. Todas as quatro peças da faiança portuguesa mostradas aqui foram feitas na 

primeira metade do século XVII, com uma influência forte da cultura chinesa ao mesmo 

tempo misturando vários estilos ocidentais. Apesar de serem diferentes as posturas no prato 

92-MNAA e no pote da coleção M.P., existe uma característica comum: entre os veados ou 

os corços destaca-se uma palmeira, a qual raramente aparece na porcelana chinesa, mas de 

vez em quando a palmeira está desenhada de forma simétrica na seda chinesa com um par 

de veados.   

Além da maioria das peças com um par de veados, também existe o veado 

individual esboçado no centro da faiança portuguesa. Um dos exemplos mais 

representativos é o prato 6201-MNAA, feito no primeiro quartel do século XVII. “Tem 

como motivo principal uma corça em corrida com fundo de paisagem exótica” (Monteiro, 

1994, p.61). O veado (prefiro identificá-lo como veado em vez de corça por causa das 

hastes) foi esboçado com menos autenticidade e menos cuidado, mas o facto estar a correr 

dá movimento à cena e adiciona agilidade e um caráter etéreo ao motivo veado. Este prato 

de faiança faz-nos lembrar outra peça de porcelana chinesa feita na dinastia Yuan que 

agora está exposta no Museu de Qingzhou da província Shandong. O veado no centro do 

prato está a olhar para trás, rodeado por vários tipos de vegetação. Entre eles, destacam-se 

lingzhi, tratado como cogumelo sagrado da imortalidade, símbolo de prosperidade. Diz-se 

que o veado é o único animal capaz de encontrar o lingzhi (Matos, 1996, p.276). Devido à 

semelhança entre o veado desta porcelana da dinastia Yuan e os da porcelana Ming, 
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provavelmente o motivo veado apresentado na porcelana Yuan já serviu com referência 

para as porcelanas do período Wanli. Também encontrei um canudo 00904-MAD com 

corço individual, junto com um leão rompante e um leopardo no museu de Artes 

Decorativas de Viana do Castelo.  

Para além de dois casos referidos anteriormente, outra forma de veado desempenha 

um papel importante na faiança portuguesa. Esses veados foram esboçados na cena de caça 

com as patas da frente levantadas. Num dos casos, o veado foi inserido numa cena de caça 

ao coelho, protagonizada por figuras de portugueses acompanhadas de cães, em paisagem 

exótica onde se destacam grandes flores (Monteio, 1994, p.113). O caso mais vulgar é o do 

prato 1501-MNMC, com decoração de “Desenho Miúdo”, assim registado: “tem o covo 

decorado por cena de caça protagonizada por figura que empunha uma espingarda e três 

cães...” (Monteiro, 1994, p.121). A nosso ver, em vez de três cães, parecem-nos dois cães 

perseguindo um veado e uma figura humana apontando ao veado. Semelhante à aba do 

prato 1501-MNMC, os veados sempre foram esboçados, de forma bastante concisa, nas 

abas da faiança portuguesa feita na segunda metade do século XVII, tal como no prato 

295-MNSR, no prato 286-MNSR e no prato 624-MNSR, entre outros. Todavia, dada a sua 

simplicidade, muitas vezes não é possível identificá-los claramente, uma vez que podem 

ser veado, cobra, camelo, cão, etc. Na nossa opinião, os veados esboçados na cena de caça 

já estão afastados dos do estilo estético chinês e provavelmente têm a sua origem na 

heráldica.             

Embora a cena de caça com o motivo veado raramente surja na porcelana chinesa, 

o veado como objetivo de caça possui uma história longa na China. Em Chun 

Qiu · Chenggong Shiba Nian [Os Anais de Primavera e Outono · O décimo oitavo ano de 

Chenggong] registava-se “zhu lu you” (em chinês: 筑鹿囿, significando que se construiu 

um parque para veados) (Cao, 2006, p.44). Desde aí, os imperadores chineses mandaram 

para construir os numerosos parques de veados (em pinyin:lù yuàn, em chinês:鹿苑), para 

sacrifício religioso, entretimento de caça, etc. O parque de veados do Huizong da dinastia 

Song tinha “mais de mil veados” (em chinês:养鹿数千百头) (Li, 2005, p.35).  

O povo chinês antigo sempre deduziu smpre os princípios da vida a partir dos 

acontecimentos ao seu redor. Posto que o veado fosse tratado como o objetivo de perseguir, 

é natural recordar a cena ao veado quando estava em causa a competição entre vários 

poderes políticos. A partir daí, ao veado foi atribuído um significado metafórico, havendo 
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provérbios famosos, tais como “Lu Si Shui Shou” (em chinês:鹿死谁⼿, literalmente 

significa quem irá matar o veado) e “Zhu Lu Zhong Yuan” (m chinês:逐鹿中原, 

literalmente significa perseguir o veado na planície central). Aqui, o veado não é apenas 

uma espécie animal, ele simboliza o poder político. Todas as metáforas com engenho 

provêm do conhecimento e do pensamento da vida real. A relação entre humanos e veados 

é muito próxima, e por isso, o motivo veado interessa naturalmente à cultura chinesa.    

No que se refere às corças ou gamas esboçadas na faiança portuguesa, mostramos 

aqui alguns exemplos representativos, divididos em dois grupos, um dos quais com mais 

características chinesas e outro com menos.  

No primeiro grupo de faiança portuguesa com motivo corça ou gama, apresento 

quatro peças com caraterísticas diferentes, mas todas delas contendo um espírito chinês 

deste motivo animal esboçado na porcelana chinesa. O prato 589-MNSR feito na primeira 

metade do século XVII “tem como motivo principal um gamo circundado por paisagem 

exótica esquematizada” (Monteiro, 1994, p.81). A gama mosqueada de corpo delicado com 

a cabeça levantada e os pés em frente cruzados apresenta uma posição de alegria e 

liberdade. O prato 00953-MAD feito entre 1600 e 1620 mostra uma corça mosqueada 

agachada com orelhas erguidas, descrito na catalogação do museu aos seguintes termos: 

“Fundo decorado com reserva com nove lados (eneágono), com paisagem oriental, 

composta por sobreposição de vegetação e rochedos, de onde se destacam uma corça 

agachada e um pássaro poisado numa árvore, ambos do lado direito” (Susana, 2015, p.54). 

Também existem corças ou gamos foram desenhados em grupo na faiança portuguesa. Por 

exemplo, a garrafa em forma de pêra feita no primeiro quartel do século XVII de coleção 

particular apresenta duas gamas em posições diferentes. “Na central, de maior largura, 

estão várias figuras de chineses, no superior, dois gamos em paisagem exótica...” 

(Monteiro, 1994, p.79). Apesar de ficarem no gargalo da garrafa, duas gamas junto com a 

vegetação em redor constituem uma imagem completa. Outro prato, o 29-AM, feito entre 

1590 e 1625, com decoração Wanli, é descrita assim: “paisagem-veados entre vegetação, 

tendo em fundo casa oriental e casa portuguesa” (Moncada, 2008, p.48). Mostra duas 

gamas brancas com o corpo inclinado. Todas as corças ou gamas apresentadas neste grupo 

parecem-nos idênticas ao Cervo Sika (em inglês: Cervus Nippon, em chinês:梅花鹿, em 

pinyin: méi huā lù). Também as gamas brancas do prato 29-AM são semelhantes às gamas 

brancas desenhadas no exterior das taças de porcelana chinesa do período Wanli.    
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Noutro grupo de faiança portuguesa, apesar de serem menos idênticas às chinesas, 

identificamo-las também como corças ou gamas. O prato 9569-MNMC feito na primeira 

metade do século XVII ostenta na parte central uma corça sobre um rochedo, registado 

assim: “tem como motivo central uma corça sobre um rochedo e paisagem de motivos 

florais, inscrito em medalhão dividido em óvulos que alternam com ondas” (Monteiro, 

1994, p.67). A corça nesta faiança é desenhada com dentes afiadas e olhos de lince e muito 

agressivos, sem a característica delicada e dócil que uma corça tem. O canudo 564-PDVV 

é com “colo decorado com óvulos e restante superfície por gamos e paisagem” (Monteiro, 

1994, p.68), destacando-se uma gama gordinha agachada na parte inferior da imagem. 

Todavia a sua identificação é ambígua em comparação com as gamas apresentadas no 

grupo anterior. O prato 00904-MAD feito entre 1590 e 1620 apresenta duas corças 

afrontadas como motivo central. O canudo feito na primeira metade do século XVII mostra 

as gamas preenchendo a imagem, as quais ficam duas camadas: as da camada superior 

estão agachadas e as da camada inferior estão de pé. As gamas são mosqueadas e 

sucessivamente desenhadas no canudo. As suas formas sucessivas e as posições 

expressivas fazem-nos ligar à famosa imagem de “cem gamos” (em chinês:百鹿图, em 

pinyin: bǎi lù tú) da porcelana chinesa.       

Observe-se o pote de porcelana chinesa de wucai do reinado Wanli exposto no 

Museu do Palácio Nacional de Taipei. Os cem gamos foram desenhados de forma pouco 

sofisticada, mas bastante delicada e adorável, em corrida entre arbustos ou debaixo de 

árvores. O pote incorpora uma imagem com tema distinto e cores vividas, sendo umas das 

peças representativas de wucai do período Wanli. Na cultura chinesa, cem (bǎi) simboliza a 

abundância e gamo (lù) é homónimo do caracter chinês 禄 (lù), que significand felicidade 

e boa sorte. 百鹿 ou 百禄 (bǎi lù) transmite os melhores desejos do povo chinês através 

dos motivos da porcelana chinesa. Consoante as referências históricas, o motivo de “cem 

gamos” começou a surgir na porcelana a partir do período Wanli da dinastia Ming e foi 

produzido nos fornos imperiais com perícia soberba. O motivo de “cem gamos” também 

foi amplamente aplicado na porcelana do forno imperial do período Qianlong da dinastia 

Qing (Gao, 2014, p.39). 

Também no caso dos “cem gamos”, os portugueses só aplicaram na faiança os 

motivos de que tinham mais interesse, atribuindo mais importância à forma do que ao 

conteúdo, sem se preocuparem o significado na cultura chinesa. 
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Considerando com atenção o motivo central do Prato 19-CMAG feito no período 

Jiajing, apresenta-se “no centro, um gamo e um grou sobre uma colina à beira da água, 

com rochas, vegetação, um pinheiro e o sol”. De facto, a combinação de grou e gamo é um 

dos motivos auspiciosos tradicionais na cultura chinesa, traçando simbolicamente o 

provérbio chinês “六合同春”(em pinyin: liù hé tóng chūn ) ou “鹿鹤同春” (em pinyin:lù 

hè tóng chūn), o qual significa que se deseja a primavera e prosperidade no mundo. 鹿 (lù, 

significando gamo) é homónimo de 六 (liù) enquanto 鹤 (hè, significando grou) é 

homónimo de 合(hé). 六合(liù hé, indicando céu, terra, direções norte, sul, leste e este , 

ou seja o mundo) foi expressado através da combinação dos motivos de gamo e grou, e os 

motivos de vegetação constituem uma imagem florescente da primavera (春) (Li & Zhang, 

2008, p.16). Mais tarde, esta combinação de veado e grou voltou a ser popular durante o 

período do reinado Kangxi na dinastia Qing. “六合同春” não apenas descreve uma 

imagem de prosperidade e de auspício, mas também define a tendência política que o 

imperador Kangxi esperava. Ele contrastou a construção da grande muralha da China e 

defendeu uma grande união entre o interior e o exterior da muralha (Ma, 2013, p.377). A 

posição política divulgada entre o povo é descrita como “六合同春” e outros provérbios 

auspiciosos.           

Além disso, gamo ou veado, 鹿(lù) na cultura chinesa, também contém outra 

conotação. Através da combinação com uma ave (雀 què),veado (鹿 lù),abelha (蜂 fēng) e 

macaco (猴 hóu), é a metáfora de 爵禄封侯 (jué lú fēng hóu) para expressar uma 

expectativa sobre a promoção na carreira oficial. Mostro aqui o prato 13-CMAG feito 

durante o período Jiajing, contendo no seu motivo central todos os animais para criar essa 

metáfora. Conforme as palavras de Maria Antónia Pinto de Matos, “existem dois pratos 

muito semelhantes a este, quer na forma quer na decoração, no Topkapi Saray Museum de 

Istambul” (Matos, 1996, p.72)  

Os dois pratos de porcelana chinesa na Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves que 

referi anteriormente foram feitos no período Jiajing. Existem muitas peças de porcelana 

chinesa com o motivo veado, gamo ou corço feitas durante o período Jiajing. Isto tem que 

ver com a divulgação popular do taoismo naquela altura. Já sabemos que o imperador era 

adepto devotado do taoismo. Na cultura do taoismo, os imortais estão sempre montados em 

gamos brancos, em redor de um pinheiro, linzhi e alguma vegetação espiritual. Desde 
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modo, o gamo ou veado também simboliza a longevidade da vida (Zhao, 2017, p.147). 

Durante a dinastia Ming, o motivo veado ou gamo foi mais popular no período 

Jiajing e Wanli. Para além de motivo central dos pratos recuperados de naufrágios do 

período Wanli, também se reflete no motivo decorativo das taças de porcelana chinesa, 

feitas no período Wanli também. Por exemplo, a taça 39-CMAG e a taça 40-CMAG 

apresentam nos seus exteriores vários painéis separados por uma linha. Cada um deles é 

preenchido por um gamo mosqueado, em várias posições. Os gamos estão em branco e os 

rochedos ou ramos de vegetação, em cor azul, tomam as suas formas. Entretanto, apesar de 

ser influenciado pelas configurações próprias da porcelana, no exterior da taça já se 

simplificam, mas imitam alguns aspetos do estilo e da forma do motivo veado ou gamo 

desenhados na porcelana. 

Para a exportação do período Wanli, em combinação com outros animais ou na 

modalidade “cem gamos” muito enaltecida na corte imperial, o motivo veado, gamo ou 

corço foi admirado tanto na China como no estrangeiro. Vale a pena discutir 

profundamente a sua forma expressiva e a conotação cultural.   

  

Elefante (象 xiàng) 

No mundo atual existem três espécies de elefantes: duas africanas e uma asiática. 

São os maiores animais terrestres da atualidade, pesando até doze toneladas e medindo em 

média quatro metros de altura. Uma das maiores características do elefante é a sua força e 

estabilidade. Por isso, o elefante tornou-se o símbolo das forças física e mental, bem como 

da responsabilidade e lealdade. A sua conotação varia muito em contextos culturais 

diferentes.  

A rainha Maya, mãe de Buda, da mesma forma que Maria recebeu a visita do 

Espírito Santo quando da conceção de Cristo, sonhou que um elefante branco entrou no seu 

ventre na noite em que concebeu o Salvador (Casimiro, 2010, p.631). Na mitologia indiana 

o elefante branco é o veículo de Indra e apareceu da agitação do oceano de leite Kshir Saga. 

Portanto, na Índia o elefante branco é considerado muito especial e com o poder mágico de 

produzir a chuva. Ele é identificado com a nuvem contendo a chuva, o que se explica a 

crença do povo indiano no elefante voador (Choskyi, 1998). A sociedade indiana acredita 

que os elefantes trazem boa sorte e prosperidade, e ainda são bastante apreciados pelos 

imperadores indianos nos tempos de guerra.  
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Na cultura chinesa, o elefante não tem tanto significado religioso como na Índia, 

mas é um animal representativo de uma grande moralidade e um símbolo de força, 

inteligência e estabilidade. Existe uma variação das formas artísticas relativas ao motivo 

decorativo do elefante na história da arte da China. Na Idade do Bronze, sobretudo entre o 

final da dinastia Shang e o início da dinastia Zhou, as obras de bronze com elefantes 

gravados eram populares e bem conhecidas (Ma, 2010, p.65). O elefante também aparece 

em pedras de sepulturas surgidas no final de dinastia Han Ocidental e popularizadas na 

dinastia Han Oriental (Zheng, 2010, 121). Na cultura chinesa, o elefante adquiriu um 

estatuto celestial e um prazer nobre, tendo aparecido em bronze, pedra sepulcral, jade, laca 

e poucas vezes na porcelana.  

Observando as peças de faiança portuguesa, encontrámos algumas com o motivo 

elefante, feitas principalmente na primeira metade do século XVII. A talha 9601-MNMC e 

o pote 242-MNSR apresenta cenas variadas e coloridas de caça. Os elefantes não se 

destacam como protagonistas, apenas sendo um motivo expressivo entre outros. No livro 

intitulado A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII, de João Pedro 

Monteiro, o autor descreve estas duas peças, dizendo: “...a central, mais larga, com veados, 

corças, aves e paisagem exótica” (Monteiro, 1994, p.73) na talha 9601-MNMC e “na 

restante superfície figura uma manda de elefantes, um coelho e um veado” (Monteiro, 

1994, p.69) em relação ao pote 242-MNSR. Foram feitos na primeira metade do século 

XVII. Embora ambos os elefantes estejam inseridos na cena de caça ou na paisagem 

exótico junto a vários animais, o elefante da talha 9601-MNMC foi desenhado de perfil 

com variação de cores entres diferentes partes de corpo. Se não se considerar o xairel 

desenhado na porcelana chinesa, a forma expressiva deste elefante na faiança é muito 

idêntica ao elefante do prato 1982-MNSR.  

Além de colocados em cenas de caça traçadas na faiança portuguesa, os elefantes 

também apareciam individualmente como motivo central na faiança portuguesa. Por 

exemplo, o prato MNMC-9554, feito no segundo quartel do século XVII “tem como 

motivo central, um elefante em paisagem exótica” (Ficha de inventário de Matriznet). A 

ficha acrescenta: “As faianças deste período caracterizam-se pela introdução de temas 

europeus na decoração... nos pratos a temática europeia ocupa o fundo do prato (covo) e a 

oriental, inspirada na da porcelana de carraca, ocupa a aba” (Ficha de inventário de 

Matriznet). O elefante foi esboçado como motivo central de uma forma muito vivida e 
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minuciosa. Ainda há um xairel em cima das costas do elefante e parece nos mais ao estilo 

indiano do que europeu.  

Também existe um canudo feito no primeiro quartel do século XVII que pertence à 

coleção de Francisco Hipólito Raposo, tendo “...uma manada de elefantes, um coelho e um 

veado” (Monteiro, 1994, p.69). Os três elefantes são esboçados de forma imbricada e 

menos cuidadosa. Evidentemente a sua forma expressiva já perdeu a delicadeza e vividez 

apresentadas no elefante do prato 9554-MNMC.  

Para além disso, encontrámos um canudo no Museu de Artes Decorativas com um 

elefante branco, feito entre 1620 e 1640, dizendo na catalogação que “tem como motivos 

centrais um elefante, um leão com a língua de fora e um pássaro poisado numa árvore” 

(Susana, 2015, p.63). O elefante branco era muito raramente traçado na faiança portuguesa. 

Este elefante branco está em cima de uma pedra em forma de roda23, um padrão decorativo 

abstrato muito popular na faiança. Aliás, a nosso ver, a sua configuração e a postura são 

idênticas às do elefante esboçado no pote 242-MNSR. Entretanto, percorrendo as peças 

com motivo elefante da porcelana chinesa, não foi encontrada nenhuma peça com motivo 

elefante idêntico ao elefante da faiança. Todos os elefantes traçados na porcelana chinesa 

contêm histórias e conotações culturais próprias.  

No Museu Nacional Soares dos Reis, existe o prato 1982-MNSR de porcelana 

chinesa com um elefante feito entre 1550 e 1575 e registado na ficha de inventário: “fundo 

decorado com medalhão circular de fundo azul com um elefante no centro carregando dois 

cornos de rinoceronte que saem de uma flor de lótus, rodeado por enrolamentos de lótus” 

(Ficha de inventário de MatrizNet). Em cima do corpo pende um xairel de longas franjas 

decorado com patrões muito cuidadosos. Este elefante foi pintado em tons carregados de 

azul-cobalto com flores estilizadas ou friso de enrolamentos. De acordo com a sua marca, 

esta peça deve ser de um forno privado. Todavia, dada a combinação de cor, a imagem 

simétrica e os padrões significativos (flor de lótus, xairel, elefante branco, etc.), parece-nos 

que este prato possui as caraterísticas distintivas do modelo islâmico.  

Expõe-se outro prato mais antigo com motivo elefante no Museu Nacional das 

Filipinas. Foi feito cerca de 1500, a meio da dinastia Ming. No motivo central desenha-se 

um elefante voando num fundo de ondas tempestuosas e espumantes, rodeado por 

enrolamentos de lótus. O prato foi descoberto em 1997. A figura do elefante e a 

                                                             
23 Explicá-lo-ei no capítulo VII.  
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combinação de cor parecem-nos mais do estilo muçulmano do que do estilo chinês.  

De acordo com as palavras de Teresa Canepa, “após a introdução do Budismo na 

China, aproximadamente em 67 D.C., o elefante adquiriu um estatuto celestial, símbolo do 

ano. Aparecia em bronze, porcelana, jade e laca, suportando jarras ou pagodes, ou como 

base para Putai ou para Lohan Samantabadra. O motivo decorativo da ‘Lavagem do 

Elefante Branco’ tornou-se popular. Este motivo aparece m pratos de porcelana kraak” 

(Canepa, 2008, p.188). A autora mostra um prato de kraak exposto no Museu de Arte 

Asiática em Berlin com a imagem conhecida por “Lavagem do Elefante” (em pinyin: xǐ 

xiàng tú, em chinês:洗象图). Esta autora também refere que a cena de “Lavagem de 

elefante” se baseia numa gravura do Chengshi Moyuan [Catálogo de Tinta de Cheng], 

publicado por Cheng Dayue (1541-1616) (fabricante de tintas de Anhui em 1606) (Canepa, 

2008, p.39). De facto, também existe a famosa pintura “Lavagem de elefante”24 feita pelo 

pintor Ding Yunpeng no fim da dinastia Ming (em 1588), a qual está exposta no Museu do 

Palácio Nacional em Taipei. O carater de elefante (象) é sinónimo do caracter de ministro 

(相), ou seja, “lavagem de elefante” (洗象) significa “lavagem de ministro” (洗相), 

simbolizando na cultura chinesa “abolir a vontade de ser ministro”. O próprio pintor Ding 

Yunpeng é budista e a sua pintura da “Lavagem de elefante” é uma das obras 

representativas do contexto budismo. Outro pote de pincel de porcelana feito no período 

Congzhen (1634-1643) que pertence a família Butler também apresenta a “Lavagem de 

elefante”, mostrando um elefante gigante e alguns acompanhantes budistas preparando a 

sua lavagem.  

O motivo elefante, tal como a “lavagem do elefante”, simbolizando a pureza do 

coração, era um dos motivos representativos da porcelana do período de transição. Durante 

a agitação social, os desastres e as guerras suportados pelo povo chinês no fim da dinastia 

Ming, o elefante, qilin e outros animais, eram motivos auspiciosos escolhidos para 

expressar na porcelana a expectativa da paz (Yang, 2009).  

Em geral, as obras de arte com tema religioso apresentam uma dualidade: a 

caraterística religiosa no contexto e a característica artística na forma. Na maioria dos 

casos, a forma da obra de arte é para servir ao seu contexto. Todavia, o prato do museu 

para arte asiática em Berlin e o pote de pincel da coleção da família Butler, ambos em 

porcelana, descrevem o papel importante do elefante e mantêm o seu contexto religioso 
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completo através de figuras pequenas. Estes dois casos explicam exatamente que durante o 

período final da dinastia Ming o significado religioso das obras de arte se tornou cada vez 

mais fraco e o povo chinês deu mais importância ao valor estético e ao prazer artístico.   

Através da comparação do motivo elefante na faiança portuguesa e na porcelana 

chinesa, a não ser que alguns aspetos sejam idênticos, geralmente não creio que os 

elefantes esboçados na faiança sejam imitações diretas dos da porcelana chinesa. Aliás, 

segundo as palavras de Zheng, os elefantes domesticados foram importados para a planície 

central da China, passando por Nanyue (Yue Sul) e Xiyu (Zheng, 2010, 127). Ao mesmo 

tempo, o maior mercado de exportação da porcelana chinesa com motivo elefante devia ser 

o mercado do Médio Oriente e não o mercado europeu, dado o seu lugar original e o gosto 

mais acentuado por este animal. Mesmo assim, ainda podemos observar alguns traços 

culturais, significativos, étnicos, religiosos vindos da porcelana chinesa.  

 

2.4. Os motivos animais com pouca influência chinesa 

Cabra (⽺ yáng) 

A cabra (fêmea) ou bode (macho) é um mamífero herbívoro ruminante cavicórneo. 

A ovelha (fêmea) ou carneiro (macho) é um mamífero ruminante bovídeo da sub-família 

Caprinae. Na maioria das raças, os dois sexos têm chifres (Casimiro, 2010, p.625). Os 

chifres de cabra podem ser relativamente retos ou em alguns casos ser curvos, enquanto os 

de ovelha se apresentam em forma de espiral. Basicamente na cultura ocidental, a ovelha 

(fêmea) é um animal dócil e sem natureza agressiva e por isso costuma ser associada à 

impressão de inocência e às vezes à ideia de fraqueza e debilidade. 

 Na China, as cabras foram um dos primeiros animais a serem domesticados. Há 

registo documental da domesticação de cabra nas épocas de Xia e Shang (Zhang, 2008, 

p.107). Entretanto, as cabras eram menos importantes para o povo chinês do que para os 

nómadas do Tibete e da Mongólia, que acreditavam que se os ossos de cabra fossem 

semeados no início do inverno, os cordeiros iram nascer da terra na primavera (Eberhard, 

1986, p.326). O carater ⽺ (yáng, cabra) é semelhante e homónimo do carater 祥 (xiáng, 

auspício). A cabra também é um emblema da piedade filial, uma vez que a cabra se ajoelha 

quando é amamentada pela mãe. 

Sendo um dos motivos animais representativos e tradicionais, a cabra surge nas 
                                                                                                                                                                                        
24 veja a imagem em https://www.npm.gov.tw/exh101/ding_yunpeng/ch/photo03.html 
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obras de arte durante várias épocas chinesas, em várias formas artísticas. Na cultura de 

Hemudu (c. 5500 a.C – 3300 a.C), já foram encontrados vestígios arqueológicos de louça 

de barro em forma de cabra, na maioria a andar e com o corpo avultado (Tian, Wu & Tian, 

2003, p.53). O Zun25 quadrado com quatro bodes (em chinês: 四⽺⽅尊) foi um típico 

recipiente em bronze em forma de bode da dinastia Shang (Zhang, 2008, p.107). Durante a 

dinastia Tang, o motivo cabra foi divulgado amplamente em várias formas artísticas, 

nomeadamente na arte chinesa do corte de papel, em biombos, sedas e recipientes em ouro 

e prata (Tian, Wu & Tian, 2003, p.248).  

Ao observar o motivo cabra ou bode nas faianças portuguesas, encontramos uma 

quantidade bastante limitada e algo repetitiva. O canudo 113-AM feito no terceiro quartel 

do século XVII, da Coleção António Miranda, é uma das faianças representativas com o 

motivo bode, registada assim no livro Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII: “Paisagem 

– Bode entre vegetação”, reserva com “Armas do Reino” (Moncada, 2008, P.113). Na 

superfície deste canudo 113-AM desenha-se um bode com dois chifres ligeiramente curvos 

e barba rala, de um lado; do lado oposto foram esboçadas armas do reino. Além do bode 

mostrado no canudo 113-AM situado no centro da imagem e de grande tamanho, existem 

bodes muito idênticos em pratos de faiança portuguesa feitos na segunda metade do século 

XVII. No medalhão central do prato 2403-MNAA, há decoração do tipo “Desenho Miúdo”, 

com uma paisagem chinesa, é como motivos principais, um monge sentado, um pinheiro 

grande e um bode em pé. Apesar de o espaço em branco da imagem ser preenchido pelos 

ramos, destaca-se este bode com chifres curvos e barbas, virando a sua cabeça para trás. 

Motivos semelhantes surgidos no prato da Coleção Particular mostram também a 

decoração do tipo de “Desenho Miúdo”, tendo duas figuras humanas semelhantes, ramos 

dispersos e um bode idêntico aos do 113-AM e do 2403-MNAA, mas de corpo curvado. 

Para além dos bodes desenhados no medalhão central das faianças portuguesas, o prato 79-

MNAA mostra na aba um bode idêntico ao anteriormente descrito. O bode com chifres e 

barba torna-se o modelo clássico desenhado nas peças de faiança portuguesa.  

Segundo o exemplo apresentado na dissertação de Tânia Casimiro (Casimiro, 2010, 

p.626), também existe outra forma de cabra esboçada na faiança portuguesa, a qual foi 

apresentada no canudo da Coleção Francisco Hipólito Raposo. Todavia, prefiro manter 

uma opinião aberta sobre a ideia da autora, já que nos parece mais um veado do que uma 

                                                             
25	Zun é um recipiente chinês ritual em bronze de forma redonda ou quadrado, surgido na dinastia Shang.	
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cabra. Observando o canudo mostrado por Tânia Casimiro, a figura animal possui a parte 

de corpo abaixo do pescoço como a do bode do canudo 113-AM, mas as hastes são 

“tubulares”, com um maior número de pontas. Esta figura animal parece um veado e 

costuma surgir em cenas de caça, tal como a do prato 1501-MNMC e noutros, os quais já 

foram explicados na parte anterior sobre o motivo veado.   

Entretanto, o bode retratado na faiança portuguesa é bastante diferente do bode 

apresentado na porcelana chinesa. Existe uma tigela de porcelana com três cabras que 

agora está exposta no Museu da Cidade Proibida em Pequim. Esta tigela foi produzida no 

forno imperial durante o reinado Jiajing para utilização da corte imperial. Na superfície 

exterior estão três cabras em posições diferentes: um frontal em pé, um de perfil andando e 

um olhando para trás. Está decorada com várias vegetações tradicionais da cultura chinesa, 

tais como pinheiro, bambu e salgueiro. As três cabras formam um dos motivos mais 

auspiciosos e tradicionais na China– san yang kai tai (em chinês:三阳开泰). Na cultura 

chinesa, san yang kai tai simboliza o início auspicioso de um ano novo. No âmbito da 

expressão deste motivo, o carater ⽺ (yáng, cobra) é homónimo de 阳 (yáng), assim 

utilizando três cabras (san yang) para expressar 三阳 (san yang) (Tian, Wu & Tian, 2003, 

p.401). O motivo 三阳开泰 foi popular na China durante a dinastia Qing e já não pôde 

influenciar a faiança portuguesa.  

 

Camelo ou Dromedário (骆驼 luó tuo) 

Os camelos pertencem ao género de ungulados artiodáctilos que contêm duas 

espécies: o dromedário, de uma corcova e o camelo bactriano, de dois sacos (Casimiro, 

2010, p. 626). De facto, os humanos têm o camelo domesticado há milhares de anos. A sua 

origem é a Africa e a Arábia (Tian, Wu & Tian, 2003, p.247). O camelo foi introduzido da 

Asia Central para a China e foi utilizado como animal de carga, especialmente de carga de 

sal (Eberhard, 1986, p. 60). Entretanto, a sua existência na China continental era muito rara. 

Foi rara ou quase inexistente a influência da porcelana chinesa na faiança portuguesa no 

que respeito ao motivo camelo. 

Até agora, encontramos duas peças de faiança portuguesa do século XVII com o 

motivo dromedário. Uma peça apresenta seis dromedários na aba e outra mostra dois 

dromedários no medalhão central. O prato 50-AM, feito no terceiro quartel do século XVII, 

apresenta na aba “Seis dromedários deitados entre vegetação” (Moncado, 2008, p.69). O 
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prato 2402-MNAA, no seu medalhão central, mostra dois dromedários sentados e três 

monges com guarda-sol. Os dromedários desses dois pratos são bastante idênticos, nas 

formas e nas posturas. De acordo com as ideias expostas por Alexandre Pais na sua 

dissertação de doutoramento, para analisar a riqueza da pintura da faiança seiscentista 

lisboeta, deverá ter-se em conta a numerosa produção literária de imagens simbólicas 

divulgada na Europa. Por exemplo o livro dos Emblemas morales, de Sebastián de 

Covarrubias, apresenta um dromedário (cf. Covarrubias y Orozco, Juan de, Emblemas 

morales, 1589, fl.127 2) idêntico aos das faianças portuguesas (Pais, 2012, p.360).  

Como Alexandre Pais escreveu na sua dissertação, “o que nos interessou aqui 

realçar foi a possibilidade destes motivos terem subjacentes propósitos mais complexos 

que a mera satisfação de um gosto pelo singular” (Pais, 2012, p.360). Não podemos negar 

a complexa influência das várias culturas refletidas na faiança portuguesa. Todavia, não 

devemos desistir de procurar os traços culturais deixados por essa influência. Por exemplo, 

na história da arte chinesa, a representação do motivo camelo ou dromedário era bastante 

colorida e popular durante a dinastia Tang. Nesse período, os artistas sempre aplicavam a 

figura de camelo andando no deserto para expressar a “Rota da Seda”, sobretudo na figura 

de terracota, ou melhor dizendo na figura de Tang Sancai (Tian, Wu & Tian, 2003, p.247).  

 

Boi (⽜ niú) 

Boi é o macho da espécie Bos taurus da família Bovidae, sendo a fêmea conhecida 

como vaca. Os seus cornos são ósseos, pelo que se distinguem dos chifres dos outros 

mamíferos, ocorrem em par, não são ramificados e são permanentes (Casimiro, 2010, 

p.625). Na Península Ibérica havia a tradição de sacrificar um boi nos tempos antigos. 

Posteriormente, esta atividade religiosa transformou-se numa atividade cruel e violenta – a 

tauromaquia. Em várias culturas asiáticas, é um animal simbólico e sagrado, especialmente 

na Índia onde o boi é considerado sagrado e intocável. Em alguns estados da Índia, o seu 

abate é proibido e a sua carne pode ser um tabu. Na tradição religiosa chinesa, os taoistas 

tratavam o boi como um símbolo de poder espiritual e acreditavam que o mestre Laozi 

tinha se despedido deste mundo e partido para o paraíso andando para oeste num boi 

(Lindqvist, 1991). Hoje em dia, a gastronomia chinesa ainda contém poucas receitas com 

carne de vaca.  

Percorrendo a presença do boi na faiança portuguesa, até neste momento 
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encontrámos três peças. O pote 35-AM da Coleção António Miranda, feito no primeiro 

quartel do século XVII, mostra uma decoração a azul de cobalto com “Paisagem – Bois e 

coelhos entre vegetação” (Moncada, 2008, p.53). Na imagem central desse pote, dois bois 

lutam um contra o outro e entre eles esconde-se um pequeno coelho debaixo da rocha. Na 

sua dissertação, Tânia Casimiro referiu uma peça de faiança portuguesa pertencente à 

coleção do Museu de Gdansk, mostrando dois marchando paralelamente (Casimiro, 2010, 

p.617). Os bois esboçados no pote 35-AM são semelhantes aos bois da coleção do Museu 

de Gdansk. Entretanto, um prato de Coleção Particular tem como tema central, uma figura 

masculina lutando com um touro (um dos trabalhos de Hércules) (Monteiro, 1994, p.617). 

Neste caso, a figura e o boi correspondem ao touro de Creta da mitologia grega.  

O boi nunca foi um motivo popular na cultura chinesa. No obstante, o carro de bois, 

sendo um dos primitivos e simples meios de transporte, foi bastante popular nas dinastias 

do Norte e do Sul e até às dinastias Sui e Tang (Tian, Wu & Tian, 2003, p.197) e hoje em 

dia ainda continua a ser usado em algumas zonas rurais. Além disso, os motivos do carro 

de bois surgiram nas grutas de Mogao. Embora fosse encontrada uma peça de porcelana 

chinesa com o motivo boi, exposta no museu da Cidade Proibida, sem caraterísticas 

particulares, não podemos impor a sua influência sobre a faiança portuguesa porque faltam 

as evidências. 

 

Cavalo (马 mǎ) 

O cavalo é um mamífero hipomorfo, da ordem dos ungulados. Os cavalos têm 

longas patas de um só dedo. São animais sociais, que vivem em grupos liderados por 

matriarcas. Usam uma elaborada linguagem corporal para comunicar uns com os outros. O 

seu tempo de vida pode ascender aos 30 anos (Casimiro, 2010, p.628). O cavalo, durante 

muito tempo, na China ou na Europa, teve um papel essencial no transporte e nos trabalhos 

agrícolas. Devido à sua caraterística física, o cavalo é considerado o emblema da 

velocidade e da perseverança. No âmbito da expressão artística, o cavalo não é apenas um 

meio de transporte importante, ele tem sido um símbolo que combina a força e a beleza. O 

povo chinês considerou o cavalo como um dragão andando na terra, enquanto o povo árabe 

tratou o cavalo com um favorecido de Alá, protegido e admirado.     

  Na faiança portuguesa, encontramos raras peças com o motivo cavalo. Na coleção 

do Museu de Artes Decorativas, o pote 00441-MAD, feito entre 1620 e 1640, com motivo 
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cavalo, como descrevendo na categorização bojo decorado com um casal de gamos 

afrontados, um cão com a língua de fora, um cavalo com rédeas, um coelho e um pássaro 

em pleno voo, envoltos em uma paisagem oriental (Suzana, 2015, p.61). O cavalo 

esboçado neste pote levanta as patas da frente e tem com boca apertada firmemente pelas 

rédeas. A garrafa de faiança portuguesa pertencente à coleção do Museu de Hamburgo tem 

o mesmo motivo, referido nos estudos de Alexandre Pais (Pais, 2007) e de Tânia Casimiro 

(Casimiro, 2010, p.628). Apesar de o motivo possuir um aspeto diferente do cavalo do pote 

00441-MAD, ambos apresentam uma característica em comum – a boca presa pelas rédeas. 

  As formas dos cavalos esboçados na porcelana chinesa, durante as várias épocas, 

independentemente de ser porcelana azul e branca, wucai, doucai, etc, basicamente são 

semelhantes. Na maioria dos casos, é uma figura artística “tian ma” (em chinês: 天马, 

literalmente significa o cavalo voando no céu uma figura mitológica da cultura chinesa). 

Por exemplo, a taça 20-JW, feita cerca de 1600 a 1613, mostra no exterior da taça cavalos 

em voo sobre ondas encapeladas (Canepa, 2008, p.159). O prato 31-JW, feito cerca de 

1613 e 1625, apresenta, dentro de um medalhão em forma de estrela de oito braços, um 

cavalo em voo entre ondas e rochedos sob nuvens. Semelhantemente, encontra-se no 

Palácio de Santos um prato de faiança portuguesa decorada com um medalhão recortado 

em chaveta contendo dois cavalos voadores reservados num fundo de nuvens de ruyi 

(Goldschmidt, 1984, p.49). De acordo com as palavras de Teresa Canepa, a cena 

predominante do medalhão central em forma de estrela, ou recortado em chaveta, que 

mostra um ou dois cavalos em voo entre ondas ou rochedos, é frequentemente encontrada 

em peças de porcelana kraak (Canepa, 2008, p.201). Além de porcelana kraak azul e 

branca, também existem cavalos em voo na porcelana wucai, de que é exemplo o pote 120-

CMAG decorado com quatro grandes picos que brotam do mar, vagas verdes e quatro 

cavalos galopando entre turbilhões de espuma (Monteiro, 1994, p.59). O cavalo em voo, 

muito idêntico ao neste pote 120-CMAG, também surge na porcelana wucai do reinado 

Jiajing que está exposta no museu da Cidade Proibida. O cavalo foi pintado de vermelho, 

em voo sobre um fundo de nuvens de ruyi. Aliás, existem muitas peças de porcelana 

chinesa com cavalos em voo.  

  Observando os cavalos presentes na porcelana chinesa, eles possuem caraterísticas 

semelhantes: patas levantadas, em corrida ou em voo e envolvidos por ondas ou nuvens. 

Na história de arte da China, o povo da dinastia Han admirou o cavalo e adicionou-lhe asas, 
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criando a figura de cavalos alados em voo, ou seja, tian ma (Cao, 2007, p.228). 

Posteriormente, na dinastia Tang, o motivo tian ma continuou a ser aplicado amplamente 

(Tian, Wu & Tian, 2003, p.245). O imperador Taizong de Tang foi talvez um dos maiores 

admiradores do cavalo. No mausoléu de Zhao, foi erguida uma obra de pedra com seis 

figuras de cavalo para elogiar os seis cavalos usados pelo imperador Taizong (Ma, 2008, 

p.29). O cavalo tem desempenhado um papel particular na história e manteve uma ligação 

forte com o dragão. O povo ancestral acreditou na transformação mútua entre o cavalo e o 

dragão. No Zhou Li [Rito de Zhou] escreve-se que um cavalo com mais do que oito chi de 

tamanho já era um dragão. No Shanhai Jing [Clássicos de Montanhas e Mares] também se 

refere que o espírito do dragão era o cavalo (Yu, 2017, p.93). Hoje em dia, continuamos a 

usar o provérbio “long ma jing shen” (em chinês: 龙马精神, literalmente significando que 

o espirito de dragão é um cavalo. De facto, long ma não é um dragão nem um cavalo e é 

um monstro espiritual com a cabeça de dragão e o corpo de cavalo) para expressar os 

espíritos vigorosos. O motivo cavalo também é importante por ser a sétima das doze 

criaturas do zodíaco chinês. Aparece com frequência nas porcelanas azuis e brancas 

Jingdezhen do final do século XVI e início do século XVII (Canepa, 2008, p.202).  

 

Leão (狮 shī) 

Leão é um dos quatro grandes felinos do género Panthera e é o segundo maior do 

mundo, depois do tigre. Leões selvagens existem atualmente na África Subsaariana e na 

Ásia, tendo desaparecido recentemente da África do Norte e do Sudoeste Asiático 

(Casimiro, 2010, p.633). Na cultura europeia, o leão é um animal feroz, considerado o “rei 

dos animais” e a sua imagem está normalmente associada ao poder e à força, enquanto na 

China o tigre desempenha este papel simbólico. Na bíblia, o significado simbólico do leão 

pode ser bom, representando a coragem, a valentia e a generosidade como acompanhante 

dos Santos, mas também pode significar o mal, mostrando as características de ferocidade 

e crueldade, matando inocentes e em particular os santos (Xie, 2012, p.5). 

Independentemente de ser bom ou mau, ele sempre simboliza a força e o poder sobre os 

fracos.    

Entretanto, devido uma grande diferença no contexto histórico, geográfico e 

cultural entre o Oriente e a Europa, as figuras artísticas do leão variam muito. Na arte 

europeia, a sua expressão artística aproxima-se da forma concreta, destacando-se os ossos e 
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os músculos e a sua força. Às vezes, é ilustrada vividamente. Na cultura chinesa, como um 

animal introduzido de fora, o leão também foi aplicado amplamente na arte e recebeu uma 

conotação cultural particular ao longo da história.        

Quer na faiança portuguesa, quer na porcelana chinesa, o motivo leão aparece com 

frequência e desempenha um papel bastante importante. Todavia, embora apareça de vez 

em quando na porcelana kraak, parece que os artesãos portugueses se recusaram a imitar o 

motivo leão da porcelana chinesa e continuaram a usar as suas próprias representações.  

As peças da faiança portuguesa com motivo leão estão basicamente ligadas à 

heráldica. De acordo com a sua presença dentro ou fora do brasão e as respetivas 

características, dividi as peças de faiança portuguesa em dois grupos: leão heráldico da 

Família Silva e leão individual ou com outros animais.  

No primeiro grupo, encontramos peças de representação heráldica, com um leão 

rompante, encimado por um elmo e rodeado por enrolamentos vegetais. O prato da 

Coleção. M. P tem como motivo central o brasão dos Silvas, com a data 1648 por baixo 

(Monteiro, 1994, p.96). O prato 2389-MNAA apresenta como motivo central o brasão dos 

Silvas. A encimá-lo, a data 1649 (Monteiro, 1994, p.96). O prato 00472-MAD tem o fundo 

decorado com o brasão de armas, dentro de uma reserva octogonal e um leão rompante 

normalmente associado aos Silvas. Na parte inferior tem a data de 1651 (Susana, 2008, 

p.57). Além dessas três peças com as datas inscritas, também existem outras com o mesmo 

brasão, tais como o prato 6786-MNAA com a data de 1670 e outro grande prato de 1677 

(Queirós, 1907, p.52) e outros sem data, como o prato 1259-MNSR, o prato 48-MNSR, o 

prato 214-MGV, o pote 205-MNSR, o pote de farmácia 801-MNSR. 

De acordo com as palavras de Manuel de Sousa, o apelido Silva é de raízes 

toponímicas, derivado da Torre da Silva, situada na Aldeia do Alderete, freguesia de Cerdal, 

termo de Valença do Minho. Usam armas de prata, com um leão de púrpura, armado e 

lampassado de vermelho ou azul. Timbre: o leão do escudo (Sousa, 2001, pp.231-232).   

No segundo grupo, mesmo que os leões já fujam da estrutura de brasão ainda são 

bastante idênticos aos leões do brasão das Silva. O pote 85-AM, feito no terceiro quartel do 

século XVII, mostra no seu bojo quatro reservas decoradas alternadamente por “leão entre 

flores” e por “pássaro entre flores”. O leão da reserva apresenta-se igualmente com o leão 

do brasão dos Silvas em posição rompante, com a cauda curvada para cima e com pelo 

espesso no pescoço. No prato 00468-MAD, feito entre 1620 e 1640, embora ao leão fosse 
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adicionada uma coroa em cima da cabeça, ainda se observa que a figura veio de algum 

brasão heráldico e não da natureza. De facto, este sinal heráldico com um leão e coroa 

também aparece no brasão de armas de Espanha e provavelmente foi adotado pelo 

monarca de Leão. O prato 92-CMGJ, feito na segunda metade do século XVII, mostra no 

seu fundo um leão sentado entre elementos vegetalistas, dentro de um círculo limitado por 

filetes (Calado, 2003, p.78). O pote 127-CMGJ, também foi decorado com um leão 

idêntico e sentado. Para além dos leões de forma individual, também existem misturados 

com outros animais, por exemplo, na talha 9601-MNMC, cujo bojo foi ilustrado com 

veados, corças e aves em paisagem exótica (Monteiro, 1994, p.72). Está no mesmo caso o 

canudo 86-AM feito no terceiro quartel do século XVII, que apresenta dois leões e 

papagaio entre vegetação (Moncada, 2008, p.93). Entretanto, quer seja da alteração na 

posição de leão, quer seja da combinação com outros animais, os leões esboçados na 

faiança portuguesa do século XVII nunca se distanciam da figura do leão do brasão dos 

Silvas.   

De facto, o motivo de leão na Europa deriva principalmente do brasão antigo, no 

qual domina o sistema visual tradicional. O brasão europeu emergiu no século XII e foi 

popular durante os séculos XIII e XIV (Xie, 2012, p.7). Como o leão foi considerado um 

emblema de poder e de força e foi admirado pelos nobres, o leão tornou-se presente nos 

brasoes, ocupando quase quinze por cento dos brasões europeus. Entre eles, domina o leão 

rompante (Xie, 2012, p.11), uma vez que esta posição corresponde à forma de brasão e 

facilita a estrutura compositiva da imagem.       

Estes leões possuem várias características físicas em comum: grande boca, muitas 

vezes com a língua de fora, nariz chato, pescoço forte. Consoante o estudo de Xie, a 

postura do leão e a estética do leão no brasão foram influenciadas profundamente pela arte 

de Bizâncio e da cultura romana e grega antigas. Portanto, o motivo leão da faiança 

portuguesa deriva de um uso corrente na Europa que remonta à cultura clássica. O que 

aconteceu na porcelana chinesa é diferente. 

Ao contrário da figura feroz e cruel comum na Europa, o leão era considerado na 

China um animal auspicioso, tal como qilin. Por exemplo, o prato 16-PS feito no período 

de Wanli mostra o centro decorado com um altivo leão budista, sentado nos quadris sobre 

um rochedo (Canepa, 2008, p.139). O leão deste prato kraak é bastante semelhante a figura 

Qilin. Como Teresa Canepa escreveu no livro tituldo Porcelana Kraak: O desenvolvimento 
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do comércio global no final do século XVI e início do século XVII que a decoração central 

deste prato, que ilustra um leão budista com expressão feroz, raramente se encontra na 

porcelana chinesa (Canepa, 2008, p.139). Normalmente os leões foram retratados na 

porcelana chinesa são os a brincar com uma bola de brocado, tendo poucas parecenças com 

o animal real. Por exemplo, a talha feita do reinado Xuande que agora está exposta no 

Museu de Shangai, tem no bojo dois leões brincando com uma bola de brocado. Os 

desenhos foram bastante cuidadosos e os leões retratados vividamente, tendo a postura 

grandiosa do dragão. Quando chegou o período de Jiajing, o motivo de leões a brincar com 

a bola tornou-se um motivo fixo, e ao mesmo tempo perdeu a delicadeza do período 

Xuande. Este motivo, fixado em dois ou quatro leões a brincar com a bola, surgiu 

principalmente no período Jiajing, de que é exemplo a taça da Fundação Carmona e Costa, 

prato 143-PS, prato 85-PS, prato 203-PS etc.   

Como referi anteriormente, o leão não é nativo da China e proveio do Próximo 

Oriente. A introdução mais antiga deve estar relacionada com a Rota da Seda (Yang, 2016, 

p.15). De acordo com as palavras de Fong Chow, “The Chinese did not know much about 

lions in early times, and it was not until the Han dynasty and later that the winged lion of 

the Near East and the Buddhist lion of India were introduced into Chinese art as the 

protectors of sacred buildings and defenders of the Law” (Chow, 2010, p.16). A figura do 

leão está ligada ao Budismo. Segundo registos sânscritos, quando nasceu o buda Sidarta 

Gáutama, gritou como se fosse um leão, dizendo ser o único respeitado em todo o mundo, 

no céu e na terra (Huang, 2000, p. 49). Por conseguinte, a figura de leão foi deificada no 

budismo e tornou-se um emblema do poder da religião. No fim do período Han do Oeste, a 

religião budista veio da Índia para a China. Durante o período Han do Leste, os emissários 

chineses foram enviados para a Índia com o objetivo de aprender os sermonários, traduzi-

los para chinês e estabelecer os templos budistas. Desde modo, a arte budista foi 

gradualmente divulgada e a figura de leão budista começou a ser aplicada amplamente na 

arte decorativa dos templos (Huang, 2000, p. 49). A figura de leão budista a brincar com a 

bola permaneceu o modelo original. Antigamente, usava-se o símbolo do leão para dissipar 

os azares e atrair a felicidade. Gradualmente, a dança do leão tornou-se popular na dinastia 

Han e uma das formas tradicionais da dança chinesa, e converteu-se numa atividade 

famosa durante o ano novo chinês em alguns festivais para expressar as boas expectativas e 

estimular a atmosfera festiva. Para além disso, 狮 (shī, leão) é homónimo do caracter 师 
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(shī). 太狮少狮, ou seja 太师少师26 simbolizam as expectativas no que respeito à 

promoção na corte.  

Quer na faiança portuguesa, quer na porcelana, os motivos de leão refletem as 

atitudes subjetivas de dois povos. Ambas as figuras têm poucas parecenças com o animal 

real. No obstante, ambos os povos acabaram por optar pelos modelos estéticos, recursos 

materiais e figuras expressivas familiares para eles próprios. Enfim, nestes dois casos, a 

estrutura natural obedece à estrutura artística. 

 

2.5. Conclusão 
Da China para Portugal, numerosos “animais” nasceram na porcelana chinesa e 

viajaram grandes distâncias nos barcos portugueses, percorrendo vários países do Oriente 

Médio, ganhando uma nova leitura e outras identidades e nas mãos dos artesãos 

portugueses. Esta miscigenação ou hibridez decorativa dos motivos animais realizada 

durante a viagem constitui o fundo da originalidade da faiança portuguesa. Entretanto, o 

que fiz nesta parte foi tirar cuidadosamente de cada peça as “roupas culturais” e identificar 

em que nasceram. 

O estudo nesta parte não pretendeu colecionar todos os espécimes dos “animais”, 

mas selecionar os mais representativos na porcelana chinesa e na faiança portuguesa, 

observando os mais influenciados pela cultura chinesa. Depois de analisar cada motivo 

animal significativo, importa discutir as problemáticas surgidas durante o estudo.  

A primeira reside na distinção entre figuras semelhantes. Quando dividi os motivos 

de ave, tentei descrever as suas características, às vezes sem certezas absolutas, sobretudo 

na distinção entre grou, garça e ganso, e entre galo e pavão, entre outras. Ainda mantenho 

algumas dúvidas. Por um lado, na realidade algumas espécies de aves naturalmente já são 

bastante idênticas. Mesmo para as pessoas atentas, a distinção nem sempre é fácil. Por 

outro lado, da porcelana imperial para a de exportação, a qualidade da manufatura desce 

muito, a qualidade de porcelana kraak é ainda pior. Sem a supervisão rigorosa em 

Jingdezhen nem os esquisitos do cliente, a manufatura da faiança portuguesa perde a 

delicadeza, a verossimilhança e a alta qualidade da porcelana chinesa. Deste modo, a 

dificuldade para distinguir animais parecidos ainda se tornou maior.  

No entanto, um fator considerável que não deve ser esquecido é que na porcelana 
                                                             
26太师少师 são originalmente os nomes dos oficiais do governo, 太师 é a posição mais alta na corte e 少师 é a seguir. 	



	 122	

existem combinações fixas de motivos, a maioria delas com conotações culturais e 

simbolizando os contextos particulares, por exemplo, a combinação de garça com lótus ou 

cana, de papagaio com pêssego, de grou com gamo, etc. Independentemente de criar os 

provérbios auspiciosos através dos homónimos ou de expressar as expectativas com ajuda 

da conotação de outro motivo, todas as imagens na porcelana com combinações fixas já 

haviam sido formadas no pensamento dos artesãos chineses e até de cada pessoa do povo 

chinês. Inversamente, estas imagens enraizadas na cultura e as suas conotações também 

nos ajudam a identificar os animais na porcelana chinesa. Quando as peças de porcelana 

chinesa chegaram a Portugal, os artesãos, em vez de imitarem toda a imagem da porcelana, 

optaram por selecionar os motivos principais, ignorando os motivos complementares que 

formam a conotação completa na cultura chinesa, ou apenas ilustrar os motivos de que eles 

tinham mais interesse ou mais adequados ao valor estético e ao seu contexto cultural. Por 

conseguinte, o objeto de referência original para ajudar a identificar ou distinguir os 

motivos animais foi abandonado inconscientemente pelos artesãos portugueses.        

A segunda problemática que vale a pena considerar são os vários graus de 

influência da cultura chinesa apresentados na faiança portuguesa no âmbito dos motivos 

animais. Há algumas situações diferentes sobre isso. Existem alguns motivos animais da 

faiança portuguesa que correspondem quase a uma imitação direta da porcelana chinesa 

kraak, tais como a abelha, o gafanhoto, o pavão, o papagaio, etc., ou que foram 

simplificados dos motivos chineses, mas nos quais ainda podemos observar as impressões 

vagas da cultura chinesa, tais como a borboleta e a libélula. Ainda existem algumas peças 

de faiança portuguesa que não foram apenas influenciadas pela cultura chinesa, mas 

também misturadas com modelos indianos, islamizantes, etc., tais como o coelho, o 

elefante, etc. É claro que, por causa de o motivo cabra não ser um motivo popular na 

porcelana chinesa, a sua figura não surgiu muitas vezes na faiança portuguesa e quando 

surgiu, já era bastante diferente da sua figura desenhada na porcelana chinesa. 

Semelhantemente, a escassez do motivo camelo ou dromedário na porcelana chinesa tem 

correspondendo na raridade deste motivo na faiança portuguesa. Alguns motivos da 

porcelana chinesa sendo bastante populares e tradicionais, por exemplo, o coelho, o grou, o 

veado, o pato, o ganso, a garça, etc., mesmo que sejam conservados e ilustrados largamente 

na faiança portuguesa, contudo, dado o desconhecimento da sua conotação mitológica ou 

da combinação fixa em que participa, tornaram-se os motivos mais comuns e combinados 
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com os valores estéticos europeu, e ao mesmo tempo perdendo as características 

particulares contidas na porcelana chinesa.   

No entanto, ainda existem as piores situações a respeito do grau da influência 

chinesa. Os motivos animais famosos na cultura chinesa, tais como o cavalo, o leão, etc., 

foram completamente alterados pela faiança portuguesa e perderam o espírito original. Na 

porcelana chinesa, o cavalo apresenta-se em forma de voo, designado pelo povo chinês 

como 天马. O leão está sempre ligado com o budismo e em muitos casos ilustra o leão 

budista a brincar com a bola de brocado. Sem perceber os contextos religiosos e culturais, 

os artesãos portugueses, revelam dificuldades em os identificar e caracterizar. Deste modo, 

eles tomaram as decisões mais fáceis. As figuras dos animais apresentados nos brasões 

heráldicos foram diretamente tiradas da porcelana e aplicadas na faiança portuguesa sem 

alterações criativas. Os artesãos portugueses também insistiram em fazer esboços a partir 

de animais reais. Para além disso, até este momento, não se encontra nenhuma peça de 

faiança portuguesa com animais divinos. De facto, os motivos de dragão, fénix, qilin já não 

pertenciam exclusivamente à família imperial há muito tempo. Eles surgiram 

frequentemente nos fornos privados ou nas porcelanas kraak. Esta atitude de total recusa os 

animais divinos merece ser mais discutida no futuro. 

Outra problemática que atraiu a minha atenção foi a relação entre as figuras animais 

e as figuras humanas presente na faiança portuguesa. A não ser que sejam alguns animais 

inseridos na cena de caça com caçador, não encontrei faianças de influência chinesa com 

figura humana e figura animal na mesma imagem. Aliás, a própria cena de caça mostra a 

conquista dos animais pela figura humana em vez de uma convivência harmoniosa entre 

elas, que carateriza a porcelana chinesa. Mesmo as faianças sem influência chinesa com 

cenas mitológicas ocidentais preferem ostentar o poder e a força e destacar-se supremacia 

da figura humana.   

Geralmente, quanto aos motivos animais, os seus desenhos na faiança portuguesa 

são relativamente grosseiros, em formas simplificadas em comparação com os na 

porcelana chinesa, mas também existem algumas peças com os motivos delicados e de boa 

qualidade. Os artesãos preferiram imitar os motivos familiares ao seu valor estético, ao 

contexto social e a vida real. Todavia, na maioria dos casos, eles focaram-se nos motivos 

de que tinham mais interesses, esquecendo-se deliberadamente ou inconscientemente da 

combinação fixa com outros animais, da composição da imagem concordando com a 
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configuração da porcelana e da conotação cultural ou mitológica trás da imagem. Quando 

enfrentaram os animais menos familiares, preferiram impor as suas vontades próprias, 

inspirando-se no contexto cultural e artístico da Europa.    

Numa variação de contexto cultural e social, quer na porcelana chinesa quer na 

faiança portuguesa, os motivos animais sempre refletem os seus próprios valores estéticos, 

conotações culturais, situações sociais, etc. Independentemente de imitação for tão, do grau, 

os atributos culturais e sociais profundamente inseridos na obra de arte podem sempre ser 

observados e sentidos.  
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Capítulo III - Motivos vegetalistas na faiança portuguesa e na porcelana 

chinesa  
 

Durante a pré-história, alguns indivíduos de povos caçadores observaram que grãos 

espalhados na terra começavam a criar raízes, rebentos, flores e frutas. Este fenómeno 

inspirou-os a obterem a sua alimentação. Da recolha à plantação, do estado selvagem ao 

cultivo, do benefício da natureza à reprodução utilizando a natureza, essas mudanças 

provocaram o nascimento da agricultura.   

Foram encontrados vestígios arqueológicos de arroz com casca na cultura de 

Kuahuqiao, vestígios estes com cerca de 7 mil anos, provavelmente a mais antiga 

evidência conhecida do seu cultivo de arroz. Durante o período da cultura de Yangshao, a 

agricultura e a pecuária desenvolveram-se. No período da cultura de Hemudu e de 

Majiabin, o povo chinês já cultivava vulgarmente arroz no rio Yangtze (Zhang, 2005, p.6).   

Quer na recolha de plantas, quer na sua plantação, à medida que realizava 

atividades práticas, o povo chinês ia conhecendo e utilizando as plantas. Devido a estes 

processos graduais os homens foram atraídos pelas características exteriores dos vários 

vegetais e começaram a descobrir também as suas estruturas interiores. Desde modo, 

aproveitando a sua criatividade, foram criando e desenvolvendo o desenho de motivos 

vegetalistas ao longo da história.  

Nos tempos remotos predominavam os motivos geométricos e animais ligados às 

atividades de caça. No paleolítico não se encontra nenhum exemplo incontestável de 

motivos vegetalistas. Até agora o motivo vegetalista mais antigo encontrado é o que surgiu 

na louça de barro do período de Neolítico (Zhang, 2005, P.171). Posteriormente, na 

referência cientifica Xia Xiao Zheng (em chinês: 夏小正), feita supostamente na dinastia 

Xia, incluída em Da Dai Li Ji (em chinês: ⼤戴礼记), surgem registos para identificar 

algumas flores e plantas e as suas épocas de floração. No Shi Jing (em chinês: 诗经) 

[Clássico da Poesia] não registaram só os ambientes naturais dos vários vegetais como 

também as suas utilizações na vida e até, através da forma expressiva de poema, foram 

atribuídos símbolos românticos e conotações abundantes aos vegetais comuns (Chen, 

2003).  

Embora o motivo vegetalista surja mais tarde do que o motivo animal e o humano, 
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ele é o que possui maior destaque, que absorve das culturas estrangeiras e se integra com 

elas. No livro titulado Zhongxi Wenshi Bijiao [Comparação entre as decorações chinesas e 

ocidentais], os autores indicam que alguns fenómenos culturais chineses não foram 

nascidos e criados na China, nem são totalmente provenientes de países estrangeiros, 

devendo ter-se formado através de comunicações bilaterais repetidas e das várias 

integrações culturais (Bing & Yu, 1995, pp. 31-32). Acreditamos que o motivo vegetalista é 

o melhor exemplo para representar a absorção e a integração culturais.  

As dinastias do Norte e do Sul, apesar da divisão política, da agitação social e das 

migrações caracterizam-se por uma intensa atividade artística devida, fundamentalmente, à 

difusão do budismo, religião procedente da Índia. Neste sentido, o valor estético foi 

influenciado e os motivos vegetalistas assimilharam elementos do budismo, tais como os 

motivos de lótus, de figueira-dos-pagodes, etc. À medida que a Rota da Seda foi aberta na 

dinastia Han, os negócios e as comunicações culturais tornaram-se mais frequentes e, ao 

mesmo tempo, alguns motivos ocidentais, de estilo exótico para o povo chinês, também 

entraram na China. Não obstante, a maioria deles está ligada às religiões. Os lótus, as uvas, 

as folhas de palmeira e o papiro, provenientes do Egipto antigo, foram entregues à vontade 

de Deus (Zhang, 2005, p.42). Os ornamentos de acanto e de palmito, que derivam da 

Grécia antiga, foram integrados com alguns mitos gregos (Zhang, 2005, p.43). 

A dinastia Tang foi um período importante para o desenvolvimento dos motivos 

vegetalistas, que até aí não eram populares. Embora já existisse o motivo de lótus, ele era 

considerado um elemento religioso durante as dinastias do Norte e do Sul, em vez de 

motivo vegetalista. Por um lado, os imperadores exerceram politicas de abertura, 

facilitando as trocas comercias e intercâmbios culturais. Assim, os vegetais exóticos, 

incluindo legumes, frutas e algumas plantas foram introduzidos em grande escala, através 

dos negócios ou dos presentes imperiais. Por outro lado, os povos da dinastia Tang 

adoravam e apreciavam as flores, especialmente a peónia. Da corte imperial às casas 

ordinárias, as flores coloridas decoravam a vida do povo. Nesta época, as pessoas 

dominavam os conhecimentos mais profundos relativamente à vegetação e também à área 

estética. Gradualmente foram livrando-se do sentido religioso e do pensamento deificado. 

Sob este contexto cultural, os motivos vegetalistas ocupavam uma posição central entre os 

temas tradicionais, iniciando os seus períodos de desenvolvimento, nomeadamente na 

manufatura do forno de Changsha, onde surgiram várias peças com motivos vegetalistas 
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com um estilo distinto do Sudoeste Asiático, obviamente ligado ao comércio desta época 

(Ma, 2013, pp. 65-67).  

Comparando as formas livres com as cores berrantes e os modelos excessivamente 

ornamentados dos motivos vegetalistas da dinastia Tang, os estilos da dinastia Song foram 

mais delicados, elegantes e reservados (Zhang, 2005, 127). As formas estruturais tornaram 

o estilo mais uniformizado, sobretudo os motivos geométricos, que foram acrescentados de 

uma maneira notável. Os motivos contêm mais conotações ideológicas. A sociedade da 

dinastia Song transmitiu as suas emoções profundas nas pequenas flores e ervas. Muitos 

homens de letras também levaram os seus espíritos à manufatura de porcelana, em 

particular do forno Cizhou. Ma Weidu escreveu no seu livro que os motivos vegetalistas 

estavam a tornar-se numa das formas expressivas mais comuns na porcelana chinesa (Ma, 

2013, p.70).  

Nas dinastias Yuan, Ming e Qing, as formas vegetalistas dos motivos islâmicos 

foram introduzidas na China em grandes quantidades. Nos dogmas de Islamismo, que se 

opõe a representação concreta de figuras humanas e animais no âmbito das atividades 

cultural e artística, estes eram um assunto tabu, enquanto os motivos vegetalistas 

dominavam uma posição principal. As folhas espiraladas, as flores de volutas, com as suas 

características contínuas, densas, complexas, luxuosas, simbolizando o sentido de ritmo e 

uma forte vitalidade, são a essência dos motivos islâmicos. As porcelanas de Yuan e Ming 

tinham uma grande influência do estilo islâmico e, posteriormente, na dinastia Qing, 

alguns pintores imperiais aprenderam com os pintores ocidentais e aplicaram 

realisticamente as formas ocidentais nos esboços da pintura chinesa, sobretudo em flores e 

aves, etc.  

Na porcelana chinesa, os motivos vegetalistas, absorvendo os elementos 

estrangeiros e integrando as culturas indígenas, iam sendo alterados e transformados. Estas 

transformações corporizam-se em formas mais aceitáveis e familiares para o povo chinês, 

bem como em alterações ideológicas e de significado, para se integrarem melhor na cultura 

tradicional chinesa.     

Uma frase chinesa diz que uma flor ou uma erva estão sempre relacionadas com a 

emoção (⼀花⼀草总关情). O motivo vegetalista, misturando várias culturas, contém 

emoções profundas. Mesmo que não seja o protagonista, apresenta a sua complexidade, 

mestiçagem e herança na faiança portuguesa. Ao contrário dos motivos animais, que 
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surgem sobretudo na parte central, os motivos vegetalistas funcionam como ornamento, 

ficando na aba, no fundo e nas outras áreas decorativas. 

Neste capítulo, abordaremos os motivos vegetalistas complexos e variados na 

faiança portuguesa. Como não é possível resumir e mostrar todos os existentes, 

apresentaremos os mais significativos, os que surgem na porcelana e que assumiram 

alguma regularidade. Tentaremos estabelecer as suas regularidades de transformação e as 

conotações culturais menos evidentes.  

 

3.1. As flores com maior inspiração chinesa: crisântemo, pêssego, cabaça, romã 
e folha  
 
Crisântemo (菊 jú)   采菊东篱下，悠然见南⼭  

(Escolhendo os crisântemos sob a vedação do Norte, olha calmamente as montanhas do Sul) 

Chrysanthemum, de nome vulgar crisântemo, é um género botânico pertencente à 

família Asteraceae. É uma planta de tradição de cultivo milenar nos países asiáticos. Em 

grego, crisântemo significa "flor de ouro". Esta planta é cultivada há mais de 2500 anos na 

China e é considerada uma das plantas nobres chinesas (Casimiro, 2010, 611). Foi levada 

para o Ocidente no século XVII. O nome foi-lhe atribuído por Carolus Linnaeus, 

combinando o prefix grego chrys-, que significa dourado (a cor das flores originais), e -

anthemon, que significa flor. Na cultura chinesa, o crisântemo é uma planta significativa, 

que liga o festival tradicional à tradição herdada e a um homem famoso na história chinesa, 

transmitindo uma conotação cultural, um valor estético e uma dignidade humana.   

Percorrendo as faianças portuguesas, embora seja muito desenhado, o motivo de 

crisântemo não se apresenta em formas variadas nem tem características distintas. Em 

muitos casos, ele é retratado de modo adaptado, customizado e estilizado, desenhado nos 

painéis irradiantes da parede arredondada. Por exemplo, o prato 582-MNSR, feito no 

segundo quartel do século XVII, mostra a sua aba dividida em seis reservas, separadas por 

laçadas com losangos suspensos, alternando as preenchidas com boninas com as que 

contêm rolos sobre espirais (Monteiro, 1994, p.91). Aqui, as boninas e os crisântemos 

foram identificados de maneira clara pelo autor. Existem numerosas peças com este motivo 

de crisântemo estilizado. Se observamos com atenção, notamos as formas e as estruturas 

em comum. Tanto o galho vertical como o axial do crisântemo se apresentam de forma 

simétrica e gráfica. As flores (ou folhas) idênticas foram desenhadas e estilizadas de forma 
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irradiante. O motivo apresentado no prato 582-MNSR é bastante idêntico ao motivo de 

crisântemo mostrado no prato pertencente à coleção do museu de Gdansk, referido na 

dissertação de Tânia Casimiro (Casimiro, 2010, p.611). Independentemente da estrutura 

compositiva de forma expressiva das flores ou das folhas, conseguimos observar os aspetos 

semelhantes entre os motivos retratados no prato 582-MNSR e no prato da coleção do 

museu de Gdansk.  

De facto, o motivo do crisântemo apresentado na aba é bastante clássico e 

tradicional na faiança portuguesa, torna-se quase um tema fixo e regular e um dos motivos 

mais frequentes da faiança portuguesa do século XVII. Esta ideia foi confirmada por Tânia 

Casimiro, dizendo que “é uma das representações mais comuns na Faiança Portuguesa, 

começa por ser representada de forma naturalista e estiliza-se a partir do III período da 

nossa evolução-estilística” (Casimiro, 2010, p.611), ou seja, a partir do período entre 1610 

e 1635, quando se copiam os modelos orientais mais fielmente. Predominam peças com 

decoração geométrica e vegetalista (Casimiro, 2010, p.657). Este motivo de crisântemo 

estilizado apresenta-se nas várias peças de faiança portuguesa durante este e os períodos 

posteriores, tal como nos pratos 9563- MNMC, 9555-MNMC, 97-CMGJ, 292-MNSR, 

199-MNSR, 00907-MAD, entre muito outros.  

Embora alguns investigadores, como Tânia Casimiro (Casimiro, 2010), João Pedro 

Monteiro (Monteiro, 1994), Rafael Salinas Calado (Calado, 2003) e Miguel Cabral de 

Moncada (Moncada, 2008), identifiquem este motivo estilizado como “crisântemo” ou 

“ramos estilizados de boninas”, outras possibilidades também não devem ser ignoradas. 

Por exemplo, o mesmo motivo é considerado como a estilização do pinheiro por Maria 

Madalena de Cagigal e Silva (Silva, 1950, p.577), e no prato da coleção do museu de 

Gdansk, mesmo que a estrutura compositiva das folhas seja de forma simétrica, destaca-se 

uma flor de crisântemo muito grande no centro, rodeada por folhas e ramos variáveis. 

Todavia, na maioria dos casos, o motivo do crisântemo apresentado na faiança portuguesa, 

devido à falta das pétalas claras, parece surgir mais como fruta, por exemplo pêssego, do 

que crisântemo. Esta ideia também corresponde à descrição da catalogação feita por 

Suzana Branco (Suzana, 2015). Comparando as minhas análises, provavelmente este 

motivo estilizado de crisântemo formou-se através de uma combinação, na qual se concilia 

o motivo crisântemo e o motivo pêssego, simplificados e da estilizados. Enfim, 

desenvolveu-se um motivo que deriva originalmente da porcelana chinesa, mas difere dela 



	 130	

e possui caraterísticas únicas e particulares. 

Outra característica distinta deste motivo é que ele surge sempre nas reservas com 

folhas de artemísia envolvida em laçaria (cuja estilização é conhecida como aranhões). E 

entre as reservas estão colunelos com laçados. Esta forma das reservas é, provavelmente, 

cópia das porcelanas chinesas feitas no período Wanli.  

As porcelanas kraak, tais como o prato de 15-PS e o covilhete de 16-PS, com 

diferentes centros decorados, apresentam nas abas painéis bastante idênticos, largos e 

pintados com aves empoleiradas em ramos de árvores com romãs e pêssegos, alternando 

com flores de crisântemo a desabrochar e painéis estreitos pintados com fiadas de joias e 

pontos alternadamente emoldurados. (Canepa, 2008, p.139 e p. 144). Como o estilo 

pertence ao maior grupo de pratos de porcelana kraak, além desses dois exemplos, também 

existem outros tipos com várias combinações de decorações na aba. Por exemplo, o prato 

33-JW e o prato 6943-MNAA são desenhados com os painéis largos na aba alternadamente 

pintados com três pêssegos estilizados num galho comprido e símbolos auspiciosos 

amarrados com fitas. Os painéis estreitos são decorados com laçadas de fitas pendentes 

emolduradas (Canepa, 2008, p.208 e p. 144).  

De facto, os esboços do motivo de crisântemo na porcelana chinesa kraak 

apresentam-se bastante delicados e cuidados, tal como os do prato 14-JW. As pétalas estão 

bem separadas e estratificadas, e são diferentes dos estilos tradicionais do motivo 

crisântemo da porcelana chinesa. O motivo de crisântemo mais representativo na porcelana 

chinesa é 扁菊纹 (em pinyin: bian ju, significa o motivo de crisântemo achatado). 

Começou a surgir na dinastia Yuan e foi popular na dinastia Ming, sobretudo no período 

Hongwu (Ma, 2013). Este tipo decorativo é composto por duas partes. Uma parte, com as 

pétalas no interior, é desenhado em cor branca e outra parte, estando as pétalas no exterior, 

é decorada em cor azul e deixando as margens em cor branca. As pétalas são claras e 

estratificadas com características distintas da época. Segundo algumas conjeturas, esta 

planta foi levada pelos comerciantes do Médio Oriente para a Pérsia e foi posteriormente 

divulgada a partir da Pérsia para todo o mundo (Ma, 2013, p.106), dando-lhe uma 

influência da cultura islâmica.  

Quer na cultura, quer na literatura chinesa, o crisântemo tem uma relação muito 

próxima com o mundo espiritual masculino. Provavelmente não existe outra flor que se 

possa ligar tão aproximadamente a um nome pessoal: Tao Yuanming (em chinês: 陶渊明). 
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Quando as pessoas apreciam o crisântemo, pensam em Tao Yuanming e vice-versa, quando 

discutem o grande poeta Tao Yuanming, evocam o crisântemo.  

A frase “escolhendo os crisântemos sob a vedação do Norte, olha calmamente as 

montanhas do Sul” do poema de Tao Yuanming titulado Yin Jiu [Beber o álcool] ilustra 

uma atitude relaxada sobre a vida e cria um mundo espiritual onde os homens de letras 

querem viver.  

Tao Yuanming, também conhecido como Tao Qian, é um dos poetas mais famosos 

na China, do período dos Seis Dinastias (c.220-589), entre as dinastias Han e Tang, sendo a 

figura principal da poesia de shanshui e um eremita.	Trabalhou mais de dez anos no 

governo, no âmbito dos serviços civil e militar. Sofrendo com a sordidez dos assuntos 

políticos, Tao Yuanming abandonou os serviços imperiais e começou a viver uma vida no 

campo. Como ele próprio escreveu, não se iria baixar em troca de grãos para sobreviver 

(em chinês: 不为五⽃米折腰).  

Durante este tempo, os seus poemas exprimiram uma esperança na vida de 

isolamento do mundo. Deste modo, as conotações cultural e espiritual do crisântemo 

surgiram a partir da sua poesia. Por um lado, as conotações do crisântemo foram atribuídas 

por causa da experiência e da dignidade humana de Tao Yuanming. Por outro, foram o 

resultado do que aqueles que lhe sucederam continuaram a narrar das experiências de Tao e 

a admirar a sua dignidade e o seu espírito. A uma flor comum na natureza, foram atribuídas 

características nobres e humanas.    

 

Pêssego (桃 táo)  桃花嫣然出篱笑，似开未开最有情  - 汪藻《春日》 

(A flor de pessegueiro ria-se até fora das vedações, a qual, que parece estar a desabrochar e ainda 

não desbrochou, é a mais encantadora.) 

O pêssego é o fruto do pessegueiro, uma pequena árvore nativa da China, de folhas 

alternas e flores roxas (Casimiro, 2010, p.608). A origem do pêssego na China é muito 

antiga, tendo sido levado para a Pérsia e a Índia e, posteriormente, a Grécia e para Roma. 

Foi-lhe dado o nome Prunus persica por Teofrasto (372 a.C. – 287 a.C.), o filósofo e 

botânico da Grécia Antiga. Na cultura chinesa, o pêssego possui vários significados 

simbólicos.    

Shijing [Clássico da Poesia] da época Chunqiu contém muitas frases elogiosas 

relacionadas com o pêssego. Entretanto, como um motivo vegetalista, quer seja o pêssego, 



	 132	

quer seja o pessegueiro, tem uma grande presença na porcelana chinesa. Devido às 

características distintas dos aspetos bem como às lendas correlativas e às conotações 

simbólicas, o pêssego é admirado pelo povo chinês há muito tempo. Ainda hoje, continua a 

ser um dos motivos vegetalistas principais na porcelana e noutros tipos de arte.  

Embora não se consiga identificar claramente as primeiras peças portuguesas com o 

motivo de pêssego, é possível induzir em alguns tipos de faiança portuguesa do século 

XVII o motivo de pêssego. Em primeiro lugar, este motivo surge frequentemente nos 

pratos de faiança portuguesa, especialmente nas suas abas, mas às vezes também 

desenhados no fundo central. Entretanto, o motivo de pêssego apresenta características 

variadas conforme as épocas da sua manufatura.  

No Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo expõem-se peças feitas entre 

1590 e 1620, nas quais os pratos 00902-MAD, 00904-MAD, 00956-MAD, 00957-MAD, 

apresentam motivos de pêssego. Por exemplo, o prato 00902-MAD apresenta na sua aba 

uma decoração seguida de catorze reservas, sete com flor grande e sete com reticulado 

preenchido por ponto (Suzana, 2015, p.50). Esta grande flor referida na catalogação 

parece-nos o pêssego rodeado por algumas folhas. Mesmo que seja decorada com folhas 

demasiado luxuriantes, a forma da fruta destaca-se no centro e desenha-se o pé (pedúnculo) 

do pêssego com uma linha curva. Acontece o mesmo noutras peças referidas desta época, 

entre elas os pratos 00956-MAD e 00957-MAD, que também incorporam o estilo islâmico. 

Além disso, nesta época, o motivo de pêssego não foi apenas esboçado na aba, mas 

também no fundo. O prato 890-MNSR, feito na primeira metade do século XVII, apresenta 

o centro totalmente preenchido por uma paisagem estilizada, com duas grandes flores com 

folhas e rochedos a toda a volta (Ficha de Inventário de Matriznet). Estas duas grandes 

flores que não estão identificadas parecem-nos dois pêssegos. No obstante, 

independentemente de ser na aba ou no fundo, estes motivos de pêssego nas peças feitas 

antes de 1650, mostram as variações de cor na fruta e exprimem vagamente o estilo 

islâmico.   

Outro tipo de motivo com pêssego é um dos mais populares e mais estilizados na 

faiança portuguesa do século XVII. Por exemplo, o prato 92-CMGJ, feito na segunda 

metade do século XVII, é decorado na aba, preenchida por elementos derivados das 

temáticas ornamentais chinesas e apresenta quatro “aranhões” (interpretação de “folhas de 

Artemisa” ou “leques de palmeira”) alternados com outros tantos “ramos de pessegueiro” 
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(Calado, 2003, p.78). O elemento “ramos de pessegueiro”, tratado por Rafael Salinas 

Calado (Calado, 2013), ou “dois pêssegos com ramagens”, referido por Miguel Cabral 

Moncado (Moncado, 2008), surge num grande número de faianças portuguesas na segunda 

metade do século XVII, principalmente no terceiro quartel. Miguel Cabral Moncado 

escreveu no seu livro, no capítulo “Decoração de Aranhões” (1650-1700), que houve 

deturpação nos “ramos estilizados de boninas” que resultaram nos “dois pêssegos com 

ramagens” (Moncado, 2008, p.71). Também Tânia Casimiro indicou o período V, ou seja, 

entre 1660 e 1770, e explicou que durante este o manganês passa a predominar, 

delimitando toscamente os motivos decorativos que são preenchidos a azul, principalmente 

os aranhões, que representam exclusivamente folhas de artemísia e pessegueiro que, neste 

período, substituíam os crisântemos (Casimiro, 2010, p.667). Encontra-se este tipo de 

motivo de pêssego nos pratos MMP-8, MMP-12, MMP-712, MNSR-391, MNSR-40, 

MNMC-9578, caixa MNAA-88 e em algumas peças de coleção particular (Monteiro, 1994, 

pp. 138-145), nos pratos MAD-00971, MAD-00972, MAD-00712, e AM-51 – AM-65 

(Moncado, 2008, pp.72-79), entre muitos outros pratos.  

Pela observação das peças e nos estudos realizados pelos investigadores 

portugueses, destacam-se três características no motivo de pêssego. Primeiro, ele surge, 

principalmente, em dois pêssegos, de forma simétrica e equilibrada, rodeados por folhas 

também simétricas. A segunda característica é que o motivo de pêssego é geralmente 

combinado com o motivo aranhão. Outra característica é a sua inspiração chinesa, 

sobretudo a de porcelana do reinado Wanli, sendo as imitações muito precisas das peças de 

porcelana chinesa.  

Entretanto, diferente da imagem fixa e inalterável apresentada na faiança 

portuguesa, o motivo de pêssego apresenta uma maior diversidade na porcelana chinesa, 

mas tendo algumas características em comum. Por exempro, as taças 197-MNSR e 6692-

MNAA, feitas no período Wanli, apresentam as caldeiras idênticas no interior preenchidas 

por quatro painéis com reservas lobuladas com pêssegos e flores, alternados e separados 

por painéis verticais com pérolas. O covilhete 11-JW tem caldeira ligeiramente 

arredondada, pintada com dez medalhões em forma de lágrimas, com ramos de pêssegos e 

de flores estilizadas e símbolos auspiciosos (Canepa, 2008, p.126). A taça 37-JW é 

desenhada com seis painéis largos em forma de lóbulo, delicadamente pintados com dois 

pêssegos estilizados numa longa haste (Canepa, 2008, p.224). Comparando, apesar de 
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representarem todos um ramo com dois pêssegos, têm formas expressivas e estéticas 

bastante diferentes. Os pêssegos decorados na taça 197-MNSR apresentam uma postura 

livre e elegante, com folhas e ramos de formas flexíveis e variadas. Os pêssegos retratados 

no covilhete 11-JW apresentam estilos geométricos e rígidos, faltando-lhes diversidade e 

flexibilidade. Todavia, o motivo pêssego da faiança portuguesa parece-nos mais idêntico e 

preciso do que o motivo desenhado no covilhete 11-JW, mas sendo apenas uma inspiração 

e mais uma fonte de imitação direta. Para além dos motivos de dois pêssegos desenhados 

nas abas de porcelana kraak, encontra-se no covilhete 7-JW o motivo de pêssego 

individual do medalhão em forma de lágrima. Embora este motivo de pêssego seja pintado 

de modo bastante impreciso, com traços finos e aguadas de tintas, ainda é possível 

observar nele aspetos semelhantes entre os motivos de pêssego deste covilhete e os do 

prato 00902-MAD.  

A taça 37-JW, feita no período Wanli ou Tianqi, tem os dois pêssegos estilizados 

com um ramo comprido e mostra uma forma que parece estanha na perspetiva do valor 

estético chinês. De facto, não se encontra na faiança portuguesa o motivo de pêssego 

idêntico ao desta taça 37-JW. No entanto, há um prato de faiança Delft, exposto no Museu 

Nacional de Soares dos Reis, no qual se desenham quatro painéis largos com o pêssego 

estilizado numa longa haste. Os pêssegos da taça 37-JW e do prato 723-MNSR são 

bastante idênticos, derivando de uma imitação precisa na manufatura de Delft, sendo este 

diferente do espírito criativo da manufatura da faiança portuguesa.   

Considerando as peças de porcelana chinesa, o motivo de pêssego é um dos mais 

populares e tradicionais. Ele pode ser desenhado de forma individual ou combinada, pode 

surgir na aba ou no fundo, pode ser esboçado em ramo ou em árvore. Todos os exemplos 

de porcelana chinesa referidos aqui apresentam o motivo pêssego em ramo, tratando como 

折枝桃纹 (em pinyin: zhé zhī táo wén, simplesmente significando o motivo pêssego no 

ramo). Este tipo de decoração, com temas de flores, frutas e aves, constitui um tema 

individual sem relação vinculada com os motivos circundantes. O motivo de pêssego em 

ramo é uma das formas da pintura de flor e fruta em que não se pinta a planta toda nem os 

ramos totais, e em que apenas se pinta uma parte representativa (Xiong, 2010, p.21). A 

partir de um elemento parcial, incorpora-se a imagem inteira. O motivo de pêssego em 

ramo, apenas com um ramo e dois pêssegos desenhados, já sugere a totalidade da árvore.  

Os períodos em que o pêssego, como um motivo decorativo, começou a surgir na 
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porcelana chinesa ainda não foram investigados. Provavelmente surgiu na dinastia Song, 

não obstante a maioria das peças de porcelana chinesa apresentarem uma configuração de 

pêssego. Na dinastia Yuan, começou a surgir o motivo de pêssego em ramo no fundo dos 

pratos. Na dinastia Ming, o pêssego tornou-se um dos motivos decorativos mais populares 

(Dong, 2002, p.42). Ma Weidu também escreveu no seu livro que alguns motivos de fruta, 

tais como pêssego e romã, começaram na dinastia Jin (Ma, 2013, p.97).  

Uma vez que o motivo pêssego apareceu tão cedo e foi divulgado tão amplamente 

na porcelana, ele contém incontestavelmente significados simbólicos ricos da cultura 

chinesa. A lenda mais antiga relativamente ao pêssego está associada à história de Kua Fu 

perseguindo o sol27 (em chinês: 夸⽗逐日). Nos desenvolvimentos seguintes, devido à 

natureza física e à sua forma semelhante ao órgão sexual feminino, o motivo de pêssego 

também é ligado às características femininas, tendo os significados de fertilidade e 

fecundidade. Por exemplo, o primeiro poema Taoyao do Shijing [Clássico da Poesia] aplica 

as metáforas da flor, fruta e folha de pessegueiro para exprimir as três épocas mais felizes 

da vida quando uma mulher se casa (Xiong, 2010, p.5). Na dinastia Han, a conotação 

cultural de longevidade, também influenciada pelo taoismo, foi adicionada ao motivo de 

pêssego. Jo Kazuo relata no seu livro que na lenda chinesa o pessegueiro produz o fruto a 

cada três mil anos e quem comer este fruto pode ter uma vida longa. Portanto, na época da 

maturação de pêssego, Xi Wangmu [Rainha Mãe do Ocidente] convocava os imortais no 

Yaochi, onde Xi Wangmu vive, para provar o fruto. Deste modo, Xi Wangmu e o pêssego 

tornaram-se símbolos da longevidade. (Jo, 2002, p.54). A tradição de oferecer pêssegos 

como presente para celebrar o aniversário dos idosos permanece até hoje.  

 

Cabaça (葫芦 hú lu)  葫芦虽小藏天地，伴我云云万里身 - 陆游《刘道⼠赠小葫芦》 

(Apesar de ser pequena, a cabaça esconde-se do mundo e acompanha-me na viagem entre as 

nuvens)  

É a designação comum dos frutos de plantas da família das cucurbitáceas, 

chamadas de cabaceira, porongueiro e cabaceiro (Casimiro, 2010, p.608). A cabaça foi uma 

das primeiras plantas cultivadas no mundo, não apenas para uso alimentar, mas também 

como um recipiente para líquidos, especialmente água. Provavelmente a sua origem é 

africana. No Egipto, a cabaça era um objeto fúnebre. Na China, os vestígios arqueológicos 

                                                             
27 Para obter mais informação, consulte Handbook of Chinese Mythology de Yang, L. H. & An, D. 2009, p.155. 
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de casca de cabaça foram descobertos na província de Henan e remontam há 7 e 8 mil anos. 

As sementes de cabaça descobertas nos vestígios da cultura de Hemudu também têm 7 mil 

anos de história (Chen, 1990, p.53). Nas inscrições chinesas em ossos oraculares (são as 

inscrições mais antigas e que datam de cerca de 1200 a.C) já tem o caracter 壶 (em pinyin: 

hú, que significa bule), a figura do caracter é muito semelhante à forma da cabaça e tendo 

também o significado de cabaça. Deste modo, a cabaça surge sempre associada à sua 

função como recipiente.  

Quando o fruto da cabaça ainda é delicado, pode ser consumido. Depois de maduro, 

é apanhado e utilizado como recipiente. Também pode desempenhar uma função medicinal 

ou usado em instrumentos musicais. Como surge escrito no Shijing [Clássico da Poesia]: 

em julho come-se o fruto da cabaça e em agosto ela cai livremente da sua planta trepadeira 

(em chinês: 七月食瓜，⼋月断壶). A cabaça é uma planta particular na cultura chinesa 

(Ma, p.104). 

Devido a sua forma obvia, quase não existe dificuldade em identificá-la. Nas peças 

de faiança portuguesa do século XVII, a cabaça é um motivo regular e popular que surge 

quase sempre nas abas e raramente no medalhão central. Ocorre durante quase todo o 

século XVII com uma forma quase inalterável. O prato 31-AM, feito no primeiro quartel 

do século XVII, mantém a decoração típica das decorações chinesas do reinado Wanli e 

mostra algumas inovações introduzidas pelo oleiro português. O autor da descrição explica 

que a aba é composta por oito reservas decoradas com motivos tradicionais chineses, 

copiando as decorações das abas dos pratos de porcelana da China do reinado Wanli 

(Moncada, 2008, p.50). Sabe-se que a maioria das porcelanas chinesas com motivo de 

cabaça desenhado na aba foi feita durante o reinado Wanli. Uma dessas oito reservas está 

decorada por uma cabaça dupla. A cabaça foi desenhada com vários motivos e fitas 

enroladas. O mesmo sucede com o prato 2396-MNAA, feito na primeira metade do século 

XVII, que apresenta quatro medalhões na aba, um dos quais é constituído por uma cabaça 

atada com fitas. Esta cabaça é preenchida na parte de cima por motivos de escamas e na 

parte de baixo por motivos de roda. Curiosamente, as fitas ao seu redor são decoradas com 

florinhas.  

Nos dois exemplos referidos, sendo os pratos da faiança portuguesa feitos na 

primeira metade do século XVII, a cabaça desenhada na aba ainda está limitada a um 

medalhão, que é bastante parecido com a forma desenhada na porcelana chinesa. Com o 
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passar do tempo, os oleiros portugueses copiaram e desenharam os motivos mais 

livremente. Por exemplo, o prato 674-MNAA, feito na segunda metade do século XVII, 

tem duas faixas na sua aba, contendo motivos auspiciosos: no exterior, “caracóis barrocos” 

e, no interior, quatro pássaros, duas folhas de artemísia e duas cabaças amarradas com fitas. 

Diferentemente das cabaças do prato 31-AM e do prato 2396-MNAA, amarradas apenas 

com fitas, a cabaça do prato 674-MNAA é desenhada em cima do outro motivo. Através da 

comparação com o tema de cabaça desenhado na porcelana chinesa, podemos identificá-lo 

como enxota-moscas. Independentemente de qualquer motivo de cabaça esboçado na aba 

da faiança, é fácil encontrar os traços salientes provenientes da porcelana chinesa.  

Para além das cabaças desenhadas na aba, também existe faiança portuguesa 

decorada por grande cabaça no medalhão central. Por exemplo, o prato 36-AM feito na 

primeira parte do século XVII mostra uma “cabaça rodeada por folhas e serpentinas” no 

seu centro em losango e a aba composta por sete reservas decoradas com “losangos, 

círculos e pontos”, referidos como “Decoração Geométrica” pelo autor (Moncada, 2008, 

p.55). Este livro titulado Faiança Portuguesa: séc. XVI ao séc. XII, também refere dois 

aspetos que merecem a nossa atenção.  

Um foi levantado por João Pedro Monteiro: “não encontramos na porcelana chinesa 

uma gramática decorativa globalmente semelhante à deste grupo (Decoração Geométrica) 

que, pela adoção de motivos geométricos e pelo horror vacui com que esses motivos 

preenchem as superfícies” (Citado por Moncada, 2008, p.54). A composição dos motivos, 

demasiado complicada e cheia, do prato 36-AM não corresponde ao valor estético expresso 

na porcelana chinesa. Portanto, devemos manter uma atitude aberta no que respeita à sua 

inspiração ou influência da manufatura. Outro aspeto é descrito por Miguel Cabral 

Moncada no seu livro, quando segue que “a decoração da aba transborda para o centro do 

prato, sendo constituída por diversas figuras de feição geométrica” (Moncada, 2008, p.57). 

Na faiança portuguesa, o motivo de cabaça era utilizado para decorar a aba, em muitos 

casos limitada num medalhão pequeno. No prato 36-AM, a cabaça amarrada com fitas, 

preenchidas de feição geométrica, surge no centro sem outros motivos auspiciosos, no que 

é bastante diferente da porcelana chinesa.  

Na porcelana chinesa, o motivo da cabaça é desenhado tanto na aba como no centro. 

Observando três peças com motivo da cabaça, o covilhete 45-JW, o covilhete 43-JW e o 

prato 45-PS, todos feitos durante o reinado Wanli. Segundo as palavras de Ren, o motivo 
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de cabaça da porcelana chinesa raramente é aplicado individualmente, surge, sempre 

combinado com outros motivos auspiciosos (Ren, 2011, p.184). Por exemplo, o medalhão 

em forma de estrela no centro do covilhete 45-JW contém uma cabaça dupla e uma folha 

de artemísia atados com fitas. O covilhete 43-JW é decorado no seu centro com cabaça 

dupla, pergaminho enrolado e enxota-moscas amarrados com fitas. E o prato 45-PS contem 

quase os mesmos motivos auspiciosos do covilhete 43-JW, mas adicionando uma cabeça 

de ruyi. O motivo de cabaça surge sempre na porcelana chinesa com outros motivos 

auspiciosos em conjunto, especialmente os símbolos taoistas e budistas.  

De modo semelhante, o motivo de cabaça é um dos mais populares para surgir 

desenhado na aba da porcelana chinesa. Apesar de simplificada e com menos motivos num 

medalhão da aba do que do medalhão central, a cabaça também é combinada com outros 

temas. Em muitos casos, ela é desenhada em conjunto com enxota-moscas e ambas 

amarradas com fitas, tal como no covilhete 11-JW, nos pratos 30-JW, 38-JW e 44-JW, etc. 

A cabaça surge também combinada com a cabeça de ruyi, tal como em 66-CMAG. A forma 

mais simples seria o covilhete 10-JW, decorado apenas com uma cabaça amarrada com 

fitas.  

Parece-nos que o motivo de cabaça do 31-AM da faiança é bastante idêntico ao do 

covilhete 10-JW de porcelana. Também o motivo cabaça do 674-MNAA da faiança é 

bastante idêntico ao do covilhete 44-JW da porcelana. Obviamente, entre a porcelana 

chinesa e a faiança portuguesa, o motivo de cabaça não teve grandes alterações. Há apenas 

modificações pequenas e sensíveis na faiança portuguesa. Os desenhos tornam-se mais 

simples, as fitas ao redor da cabaça apresentam uma forma mais organizada e simétrica, 

mas falta-lhe o sentido natural, livre e elegante transmitido na porcelana chinesa.  

A cabaça não é difícil de desenhar. Todavia, o seu desenho na porcelana é sempre 

expressivo, sobretudo em conjunto com outros motivos, dada a riqueza do seu significado 

cultural. Na cultura chinesa, em primeiro lugar, a cabaça pertencente a Tieguai Li, que é 

um dos oito imortais (em chinês:⼋仙, em pinyin: bāxiān) no taoismo. Ele é sempre 

descrito como o patrono dos médicos e dos boticários, já que dispõe de vários elixires 

médicos e ervas mágicas na sua cabaça. Como se regista na Encyclopaedia Brirannica, Li 

é retratado na arte como um homem velho com uma muleta de ferro (tie guai) e sempre 

transporta uma cabaça pendurada ao ombro ou segura-a na seu mão. A cabaça serve como 

almofada durante a noite e como recipiente de poções médicas, as quais ele distribui com 
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grande beneficência pelos pobres e necessitados. Posteriormente, a cabaça surge 

individualmente na arte chinesa e, em muitos casos, com outros símbolos dos oito imortais, 

combinados como motivos decorativos.  

Na cultura chinesa, a cabaça tem dois significados simbólicos principais, que são o 

culto vital e a fertilidade humana. Há 56 etnias na China e basicamente todas possuem 

mitos próprios no que diz respeito à origem humana derivada da cabaça. Algumas etnias 

ainda oferecem sacrifícios à cabaça num culto de proteção. Alguns investigadores chineses 

consideram que o caracter 盘 de 盘古 (em pinyin: pángǔ, na mitologia chinesa, pangu foi o 

primeiro ser vivo e o criador de tudo o que existe28) simboliza a cabaça. Ou seja, tudo o 

que existe no mundo provém da cabaça (Ren, 2011, p.184). Quanto à fertilidade humana, 

por um lado, devido à sua característica física, que tem a abundância das sementes, à 

cabaça foi atribuída o contexto simbólico para incorporar a fertilidade e a prosperidade dos 

descendentes. Por isso, algumas províncias de sul da China tinham a tradição de oferecer 

as cabaças para que a fortuna chegasse aos filhos. Por outro lado, a cabaça pertence à 

planta trepadeira (em chinês:蔓, em pinyin: wàn ou màn). 蔓 é homónimo do carater 万 

(em pinyin: wàn, significa dez mil) e bem como 蔓带 (em pinyin: wàndài, significa fita 

trepadeira) é o homónimo da palavra 万代 (em pinyin: wàndài, significa literalmente dez 

mil gerações). O povo chinês utiliza uma planta natural e os seus aspetos característicos, 

para expressar uma expectativa de prosperidade das gerações (Sun, 2009, p.81). Para além 

disso, a conotação cultural da cabaça reflete-se nos casamentos tradicionais chineses. O 

povo chinês antigamente dividia a cabaça dupla em duas partes e os noivos seguravam 

cada parte bebendo o álcool frente a frente, o que se expressa por – He Jin Zhi Xi (em 

chinês: 合卺之喜). Esta tradição prolonga-se até hoje, mas substituindo as partes da cabaça 

por copos.  

 

Romã (⽯榴 shí liu) 五月榴花照眼明，枝间时见⼦初成 - 朱熹《题榴花》 

(As flores de romã de maio iluminam nos olhos, entre os ramos aparecem os frutos) 

A romã é uma infrutescência da romãzeira, fruto vulgar no Mediterrâneo oriental e 

do Médio Oriente. Segundo os registos do livro Bowuzhi [Relatórios de diversas matérias] 

(a tradução nossa, em chinês: 博物志) feito por Zhang Hua (232-300), na dinastia Han, 

                                                             
28 como se pode ler em https://www.britannica.com/topic/Pan-Gu 
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Zhang Qian liderou um grupo em direção a Xiyu (Regiões Ocidentais), desempenhando 

uma missão diplomática, e obteve as romãs provenientes do Império Parta (a tradução 

nossa; texto original em chinês: 汉张骞出使西域，得涂林安⽯榴也). O Império Parta foi 

uma das principais potências político-culturais iranianas da antiga Pérsia, ao norte do 

planalto iraniano, sendo um importante entreposto comercial na Rota da Seda. Desde aí, a 

romã começou a ser introduzida na China durante a dinastia Han. Sendo um fruto exótico, 

a romã ganhou um grande apreço desde que entrou na China.  

  Por volta do ano 500 d. C, com a conquista muçulmana em Itália, norte de África e 

Península Ibérica, começou o cultivo da romãzeira, juntamente com outras árvores, 

introduzidas pelos árabes. Quando a romã foi introduzida na Europa, foi-lhe atribuída uma 

conotação religiosa pelos católicos. Como o fruto da romãzeira contém centenas de 

sementes, ele simboliza a vitalidade. Deste modo, o Cristianismo aplica a imagem da 

abundância da romã para expressar uma expectativa de desenvolvimento próspero da 

religião (Yang, 1999, p.17). No vestuário católico também aparece o padrão de romã. Para 

além disso, segundo os registos da página de website do Jardim Gulbenkian29, a romã está 

sempre presente em textos bíblicos, associada às paixões e à fecundidade, sendo também 

considerada pelos gregos como símbolo do amor e da fecundidade. Para os judeus, a romã 

é um símbolo religioso com profundo significado no ritual do ano novo. Em Roma, ela era 

usada frequentemente, sendo considerada um fruto cortês e sanguíneo. 

Na faiança portuguesa, é difícil identificar o motivo romã segundo a sua forma e 

ainda mais entender a sua conotação religiosa e cultural. Contudo, surgem-nos peças de 

faiança portuguesa com um motivo semelhante à romã: o prato 94-MNAA, o prato 6781-

MNAA, o prato 9584-MNMC e o prato 00706-MAD. Todos feitos na segunda metade do 

século XVII e apresentam um motivo parecido com a romã na aba. No prato 94-MNAA, o 

motivo, sob um vidrado de um tom azulado claro, apresenta uma forma idêntica à romã, 

com os ramos curtos. O prato 6781-MNAA apresenta a sua aba decorada por três frutos 

parecidos com a romã. O prato 9584-MNMC tem a aba dividida em oito reservas, das 

quais quatro são preenchidas por símbolos vegetalistas. João Pedro Monteiro identificou-os 

como boninas (Monteiro, 1994, p.135), mas parecem-nos também poder ser romãs ou 

dióspiros. O prato 00706-MAD, feito entre 1660 e 1680 e pintado de forma muito delicada 

                                                             
29 https://gulbenkian.pt/jardim/garden-flora/850-2/  
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e precisa, mostra na sua aba um fruto bastante idêntico à romã. Além disso, também o 

prato 00902-MAD, feito entre 1590 e 1620, tem no centro à direita, uma árvore que nos 

parece ser a romãzeira ou um pessegueiro. Dada a falta de proporção entre os frutos e as 

ervas, cria-se um sentido estranho na imagem.  

Obviamente o pêssego é um dos temas de fruto que surgem mais vezes na faiança 

portuguesa, especialmente como motivo decorativo da aba. Devido aos aspetos 

semelhantes, às formas redondas do fruto e aos ramos em redor, muitas vezes há 

dificuldade em distinguir os motivos de pêssego e de romã na faiança portuguesa. Os cinco 

casos apresentados são os mais parecidos com o motivo romã, mas não podemos garantir 

as identificações, nem nenhum investigador português tomou por certa a identificação do 

motivo romã nas catalogações.  

Entretanto, surgem-nos muitas peças de porcelana no território português com o 

motivo romã bem identificado. Foram essencialmente feitas no período Wanli e têm o 

motivo romã desenhado na aba. Em algumas peças, o motivo de romã surge apenas como 

um fruto e os ramos, tal como no prato 258-PS. Em outras, os painéis da aba são pintados 

com aves empoleiradas em ramos de árvores de fruto com três romãs, tal como no prato 

15-JW e no covilhete 16-JW. Nestes dois casos, mesmo que consiga identificar-se os 

motivos de romã, as suas formas e os ramos ao redor são bastante semelhantes aos motivos 

de pêssego. Também existe outra forma característica do motivo de romã apresentado nas 

porcelanas chinesas feitas no período de Wanli. Os pratos 9-JW e 24-PS pertencem a um 

grupo de pequenos pratos e covilhetes kraak com uma decoração específica de romãs, 

normalmente oito, moldadas na caldeira e no bordo (Canepa, 2008, p. 118). Embora não 

seja certa a influência direta da porcelana chinesa na faiança portuguesa em termos do 

motivo romã, não podemos ignorar a sua inspiração estética, o significado simbólico e a 

conotação cultural.     

O motivo de romã surgiu nas cerâmicas de barro de Sancai durante a dinastia Tang, 

normalmente em conjunto com flores de lótus, de uvas, etc. (Li, 2010, p. 6). De acordo 

com as palavras de Ma Weidu, o motivo de romã pintado na porcelana chinesa começou na 

dinastia Jin (Ma, 2013, p. 91). Com a frequência das guerras durante a dinastia Jin, a 

população diminuiu em grande escala. A apresentação de romãs na porcelana chinesa da 

dinastia Jin, que expressa uma esperança sincera pela fertilidade e felicidade, não era 

fortuita. Na dinastia Ming, o motivo de romã era combinado com outros frutos ou flores, 



	 142	

especialmente com o pêssego e o chuchu. Eles constituem o motivo de “três frutos”, em 

que a romã simboliza a fertilidade, o chuchu significa a felicidade (o chuchu em chinês é 

佛⼿, em pinyin: fó shǒu, que é homónimo do caracter 福, em pinyin: fú, significando a 

felicidade) e o pêssego simboliza a longevidade. Portanto, a combinação dos três frutos 

expressa a expectativa do povo chinês de “ter mais filhos, ser mais feliz e viver mais 

tempo” (em chinês: 多⼦, 多福, 多寿). 

Quando a romã foi introduzida na China, já tinha o significado simbólico de 

fertilidade e boa colheita nas outras culturas. Posteriormente, a romã ganhou várias 

conotações culturais no território chinês. Além do significado simbólico de fertilidade, o 

motivo de romã também corporizou a beleza feminina. Na dinastia Tang, as mulheres 

costumavam usar vestidos compridos, de vários materiais, principalmente nas cores 

vermelho, amarelo e verde. Os vestidos de cor vermelha também se chamavam “vestido de 

romã” (em chinês: ⽯榴裙). Devido à sua cor viva e brilhante, o vestido de romã atraía a 

atenção e, deste modo, o “vestido de romã” tornou-se a metáfora da mulher formosa (Yang, 

2012, p.36.). Na cultura chinesa, existe a frase “rojar-se aos pés do vestido de romã” (em 

chinês: 拜倒在⽯榴裙下) para descrever a situação romântica em que um homem é atraído 

por uma mulher bela.   

 

Folha (叶 yè) 芭蕉叶叶为多情，⼀叶才舒⼀叶⽣ – 郑板桥《咏芭蕉》 

(Cada folha de bananeira é afetuosa, uma estica-se e logo outra já está a nascer. [Quando a folha de 

bananeira cresce, apresenta-se sempre em forma curva. O poeta usa a metáfora da forma da folha 

para expressar a saudade constante])  

Em botânica, as folhas são os órgãos das plantas especializados na captação da luz 

e nas trocas gasosas com a atmosfera, para realizar a fotossíntese e a respiração (Casimiro, 

2010, p.606). Em comparação com as flores e os frutos, as folhas são menos importantes 

na decoração. Contudo, na faiança portuguesa, as folhas, designadas na bibliografia como 

decoração vegetalista, surgem em inúmeras peças, sobretudo pratos, principalmente a partir 

de 1640 (Casimiro, 2010, p.607).  

Na bibliografia portuguesa e nas catalogações de faiança portuguesa retrata-se 

sempre um tipo de grande folha como “folha e artemísia”. Não se encontra a origem da 

denominação ou da identificação deste tipo de folha, mas é fácil encontrar as suas figuras 

originais na porcelana chinesa. O motivo de folha apresenta-se na faiança portuguesa de 
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duas formas. Numa a folha é combinada com outros motivos auspiciosos, tais como o 

guqin (em chinês:古琴, significa literalmente um antigo instrumento de cordas com mais 

de três mil anos e que é uma espécie de cítara chinesa), rolo de papel e enxota-moscas e 

outros “objetos preciosos”. Por exemplo, o prato 9565-MNMC, feito na primeira metade 

do século XVII, tem como motivo principal uma folha sobre o rolo, inscrita em medalhão 

polilobado (Monteiro, 1994, p.82). A folha, não identificada pelo autor, é pintada com as 

nervuras, denteada e com as pontas viradas. Parece-nos que esta folha é de acanto, sendo 

reproduzida como forma de ornamentação, sobretudo usada nas colunas das ordens coríntia 

e compósita (Lewis & Darley, 1986), obviamente de um estilo característico mais ocidental 

do que o oriental. Todavia, as combinações dos motivos no medalhão do prato 9656-

MNMC, na aba do prato 9565-MNMC ou na aba do prato 674-MNAA são, sem dúvida, 

imitações fiéis da porcelana chinesa.       

O motivo de folha do prato 9564-NMMC é desenhado debaixo de um rolo, os quais 

são identificados respetivamente como uma folha de palmeira e um rolo com laçaria 

(Monteiro, 1994, p.109), enquanto o motivo de folha do prato 674-MNAA é pintado sob 

um enxota-moscas e é também identificado como uma folha de palmeira. Observando o 

motivo de folha desenhado na porcelana chinesa, sobretudo na porcelana kraak do período 

Wanli, encontram-se os modelos originais para a manufatura do motivo da folha na faiança. 

Por exemplo, o centro do covilhete 45-JW, que contém símbolos auspiciosos, uma cabaça 

dupla e uma folha de artemísia atados com fitas, fornece uma grande inspiração para o 

motivo central na faiança portuguesa. Exceto como uma marca popular pintada na base da 

cerâmica, o motivo de folha surge quase sempre combinado com outros motivos 

auspiciosos. Nas abas também se reflete a mesma característica. Parece-nos que a folha do 

prato 674-MNAA é bastante idêntica à folha pintada do prato 44-JW da porcelana chinesa, 

quer nas formas das folhas nas margens, que na combinação dos motivos, os quais são a 

folha e o enxota-moscas (a porcelana 44-JW ainda possui mais um motivo combinativo – a 

cabeça de ruyi)  

Outra forma principal do motivo de folha retratada na faiança é o motivo de 

aranhão. De acordo com uma nota do livro Cerâmica Portuguesa e Outros Estudos, José 

Queirós foi responsável pela classificação aranhões (Queirós, 1987, p.52, nota 12). Do 

segundo quartel do século XVII até ao fim do século, o motivo de aranhão foi desenhado 

constante e intensamente na aba de faiança portuguesa em formas variadas. Reynaldo dos 
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Santos também descreve no seu livro titulado Oito Séculos de Arte Portuguesa que os 

aranhões atravessam grande parte da evolução da faiança seiscentista, “desde as formas 

requintadas do início às formas degeneradas do final. Cerca de três quartos de século!” 

(Santos, 1970, p.18).  

No entanto, com o passar do tempo, o motivo de aranhão alterou-se. As mudanças 

ocorreram de forma sensível e impercetível. Apresentamos aqui três pratos representativos, 

feitos em períodos diferentes do século XVII, mostrando as características distintas de cada 

período e a tendência geral das alterações. No prato 00463-MAD, feito entre 1620-1640, é 

desenhado numa reserva da aba por uma folha atada com fitas. As nervuras da folha são 

delicadamente pintadas em linhas finas e as fitas são esboçadas em sentido bastante livre e 

casual.  

A folha do prato 00463-MAD parece-nos ser idêntica à folha desenhada na aba do 

covilhete 45-JW. Nesta altura, apesar de o motivo de folha já ter as caraterísticas do motivo 

de aranhão, os oleiros portugueses ainda respeitam a figura original da porcelana chinesa. 

Em contrapartida, os motivos de aranhão apresentados no prato 6198-MNAA e no prato 

65-AM já se afastam dos desenhados da porcelana chinesa e são integrados, com adaptação 

e recriação, pelos oleiros portuguesas. A folha do prato 6198-MNAA é desenhada com 

menos cuidado e com os cordões enrolados e finos, terminados em borlas. Diferentemente 

do sentido livre apresentado na porcelana chinesa, as fitas atadas da folha deste prato 

mostram uma forma regular e simétrica. No terceiro quartel do século XVII, o aranhão 

tornou-se um motivo estilizado de forma inflexível. Por exemplo, o prato 65-AM feito no 

terceiro quartel do século XVII apresenta na sua aba o motivo de aranhão com a folha 

mais estreita, atada com as fitas terminadas em bolinhas, sendo grosseiramente 

interpretado. Obviamente, as fitas são desenhadas em forma mais simples e simétrica. 

As alterações da forma do motivo de aranhão testemunham a tendência principal 

que ocorreu nos motivos da faiança portuguesa e, bem assim, refletem a relação entre a 

manufatura da faiança portuguesa e a influência da porcelana chinesa. No artigo entitulado 

Faiança portuguesa: datação e evolução crono-estilística de Tânia Manuel Casimiro, para 

além de definir uma evolução crono-estilística mais apurada, também mostra a família 

decorativa e a iconografia dos motivos representativos da faiança portuguesa. 

Relativamente ao motivo de aranhão, Tânia Casimiro divide-o em três períodos para 

descrever as suas características e os outros motivos combinativos: 1600-1640, aranhões 
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em rolo e crisântemos; 1630-1670, aranhões redondos e crisântemos e aranhões em folha 

com crisântemos; 1660-1700, aranhões em azul e manganês (Casimiro, 2013, p.365). 

Além de explorar a regularidade das alterações das formas do motivo de aranhão, 

também importa discutir a sua origem e identificação na porcelana chinesa. Robert Chester 

Smith escreve que “These alternate with leaf surrounded by scrolls which because it looks 

like a spider is traditionally called aranhão by the Portuguese” (Smith, 1968, p.27). Arthur 

Sandão mostra um prato de aranhões com a figura de Anfitrite (Sandão, 1988, p.45). 

Rafael Salinas Calado acredita que as folhas de artenisia, os leques de palma, as pedras 

sonoras, as cabaças e os rolos de papel - sempre envoltos em cordões serpenteantes 

terminados por borlas – constituem o conjunto das imagens simbólicas mais correntemente 

conhecidas pela alcunha de aranhões (Calado, 1993, p.79). Alexandre Pais também 

concorda que a designação advém da versão estilizada do motivo chinês da “folha de 

artemísia”, tal como surge nesta produção portuguesa, por fazer lembrar grandes aranhas 

(Pais, 2003, p.31). 

Geralmente, a maioria dos investigadores chegou a um consenso: o motivo de 

aranhão provém do motivo chinês da folha de artemísia. Todavia, de acordo com o livro 

New and Revised Handbook of Marks on Chinese Ceramics, a folha de artemísia (Ai Ye, 

em chinês:艾叶) é um símbolo de saúde e recuperação e um dos “Oito Objetos Preciosos” 

do taoismo. Alexandre Pais também explica que na origem a “folha de artemísia” é um dos 

“Oito Emblemas do Sábio”; símbolo de bom auspício que afasta a doença e os maus 

espíritos (Pais, 2003, p.31).  

  Importa prestar atenção ao facto de a folha de artemísia ser uma das marcas 

simbólicas associadas ao reinado Kangxi da dinastia Qing.    

Independentemente de ser uma folha de artemísia, uma folha de palmeira, uma 

folha de acanto, ou uma folha de bananeira, sendo um motivo vegetalista, o motivo de 

folha não é necessariamente fiel à natureza, nem é fácil ou preciso identificá-la. A fim de 

explorar as origens histórica e cultural, optou-se por escolher um dos motivos de folha 

mais representativos e populares na porcelana chinesa, que é o motivo Jiao Ye (em chinês:

蕉叶, literalmente significa a folha de bananeira), sendo bastante idêntico ao motivo de 

aranhão.  

A bananeira proveio das regiões tropicais do sudeste da Ásia para a China. Como 

planta exótica com grandes folhas, foi cultivada em jardim com a finalidade de beleza e 
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decoração. Posteriormente, à medida de que a bananeira foi ganhando o gosto dos chineses, 

começou a surgir nas obras de arte e foi-lhe atribuída uma emoção humana. De acordo com 

o estudo de Lejun Liu e Xuanyin Hu, o motivo Jiao Ye inicialmente apareceu em bronzes 

da dinastia Shang e a primeira porcelana chinesa com o motivo Jiao Ye foi feita na dinastia 

Song (Lejun Liu e Xuanyin Hu, 2016, p.102).   

O motivo Jiao Ye reapresenta a figura natural de bananeira e mostra a forma 

bastante estilizada sob a ideia subjetiva. Ele transmite a expectativa da tranquilidade, da 

clausura e da modéstia, a qual os homens de letras procuravam e esperavam.   

 

3.2. As flores estilizadas com menor influência chinesa: crisântemo estilizado e 

camélia estilizada  

Camélia (茶花 chá huā ) 唯有⼭茶偏耐久，绿丛又放数枝红 - 陆游《⼭茶-树自冬⾄

清明后著花不已》 

(Apenas a camélia é resistente ao vento e à chuva e desabrocha com flores vermelhas entre os 

relvados verdes) 

A faiança portuguesa ou a porcelana chinesa encontram-se repletas de momentos de 

encontro e desencontro, de atitudes estéticas de insistência, de rejeição, de neutralização e 

de ecletismo. Em relação aos estilos vegetalistas desenhados na faiança portuguesa, sendo 

alguns diretamente influenciados pela porcelana chinesa, tais como o pêssego, a cabaça e a 

romã, também existem peças chinesas com motivos tradicionais vegetalistas, em que 

dificilmente encontramos os traços fortes vindos da porcelana chinesa, ou seja, aqueles 

com menos influências chinesas. Contudo, alguns deles são bastante estilizados e com 

modelos e formas inalteráveis durante o século XVII.  

Na reflexão sobre o motivo de crisântemo, mostrámos que a sua representação na 

faiança portuguesa, sendo muito popular era estilizada. Todavia, observando o estilo de 

crisântemo apresentado anteriormente, a sua forma e o seu tipo correspondem à figura do 

crisântemo real da natureza e a figura descrita na porcelana kraak. Entretanto, o motivo 

desenhado na aba do prato 98-CMGJ, feito entre 1625 e 1650, já está um pouco afastado 

dos motivos floridos desenhados na porcelana chinesa. Na catalogação da Casa-Museu 

Guerra Junqueiro, Rafael Salinas Calado escreveu sobre este prato que “A decoração da 

aba é constituída por uma banda em coroa circular de quatro elementos florais repetidos 

(flores de crisântemo estilizadas, com uma pincelada amarela nas corolas, rodeadas de 
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folhagem azul)” (Calado, 2003, p.64). Também se encontram outras peças com motivo 

florido idêntico a este: o prato 156-CMGJ feito entre 1625 e 1650, o prato 589-MNSR feito 

entre 1601 e 1650, o prato 391-MNSR feito entre 1650 e 1675, o pote de farmácia 632-

MNSR feito entre 1650 e 1680, o pote 00409-MAD feito entre 1620 e 1640, o boião 4673-

MNMC feito entre 1601-1650 e o jarro 30-AM feito entre 1610 e 1625, etc. 

Assim, pode-se confirmar que, embora estes motivos floridos não tenham sido 

identificados pelos investigadores portugueses como crisântemos estilizados, mas em 

muitos casos meramente referidos como flores, eles surgiram sem alterações na faiança 

portuguesa durante quase todo o século XVII, com várias configurações, e tornaram-se 

numa das principais decorações vegetalistas da faiança portuguesa. Entretanto, este motivo 

de crisântemo estilizado é, de certa maneira, semelhante ao motivo florido do covilhete 3-

JW da porcelana chinesa, que é a corola de crisântemo estilizada, reservada a branco sobre 

um fundo azul.     

Outro motivo surgido vulgarmente na faiança portuguesa é a camélia. A Camellia L. 

pertence à família das plantas Theaceae e produz a flor designada como camélia. Este 

género apresenta cerca de 80 espécies nativas das florestas da Índia, Sudeste Asiático, 

China e Japão (Casimiro, 2010, p.610). Na China, a camélia é conhecida por chá huā (em 

chinês: 茶花, literalmente significando “chá flor”). A sua tradição de cultivo entrou na 

corte imperial e nas casas comuns desde as dinastias Sui e Tang e atingiu o apogeu na 

dinastia Song. A camélia é uma flor muito bela, com as pétalas densas, lustrosas e 

estratificadas. Devido à sua cor viva, forma elegante e aroma agradável, bem como à longa 

época de florescimento, a camélia possui um elevado valor estético.  

A apresentação do motivo de camélia é bastante comum na faiança portuguesa. Por 

exemplo, Alexandre Pais, na sua dissertação, descreve um jarro datado de 1629 que se 

expõe atualmente no Museu für Kunst und Gewerbe de Hamburgo, dizendo que “o restante 

bojo é preenchido por uma exuberante decoração que conheceu grande sucesso na 

azulejaria e mesmo na louça da época, o denominado motivo de camélia” (Pais, 2012, 

p.532). Na tese de Tânia Casimiro encontra-se um texto sobre o motivo de camélia e um 

pormenor da garrafa da coleção da Academia Real de Belas Artes (seg. Baart, 1988) 

(Casimiro, 2010, p.610). Até agora, não sabemos exatamente a forma do motivo de 

camélia estilizada na faiança portuguesa nem conhecemos a sua denominação ou o período 

do seu surgimento. Todavia, conforme os dois motivos idênticos de camélia apresentados 
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pelos dois investigadores e outros desses motivos encontrados na faiança portuguesa, 

podemos sintetizar as características do motivo de camélia na faiança portuguesa, e 

categorizar os motivos de acordo com as sua formas em comum.  

As representações de camélia desenhadas no pote 1005-MNSR, feito em 1608, e no 

gomil 583-MNSR, feito em 1638, são muito idênticas à do jarro datado de 1629, mostrado 

por Alexandre Pais na sua dissertação. As camélias são pintadas em tamanho grande, com 

várias pétalas claras, organizadas e estratificadas, preenchendo-se de azul escuro na parte 

interior e de azul claro na parte exterior. Cada pétala está pintada com cuidado, mostrando 

a técnica de chiaroscuro da pintura ocidental. O estame surge pintado a amarelo. Os 

desenhos relativamente ao motivo de camélia nas três faianças referidas anteriormente são 

elegantes, harmoniosos, vividos e coloridos, com realce para a cor amarela do estame. Para 

além disso, todos eles têm datações pintadas no bojo: 1608, 1629 e 1638. O prato 01676-

MAD, feito entre 1620 e 1660, apresenta uma aba decorada com motivos florais, 

enrolamentos e folhas. Uma variação dos motivos florais é esboçada entre as folhagens 

entrelaçadas. Esta decoração é conhecida como Chan Zhi (em chinês: 缠枝, literalmente 

significa a decoração de folhagens entrelaçadas), que é uma das decorações tradicionais 

mais famosas na cultura chinesa. Entre os vários motivos florais apresentados na aba do 

prato 01676-MAD, os quais são os crisântemos, as margaridas, as boninas, etc., uma 

grande camélia destaca-se por cima e à direita. A não ser que a parte do estame seja pintada 

em azul em vez de em amarelo, esta camélia é bastante idêntica às das faianças com as 

datações referidas anteriormente.  

O motivo de camélia desenhado na aba do prato 0905-MAD, feito entre 1620 e 

1650, é semelhante ao motivo apresentado por Tânia Casimiro, na garrafa da coleção da 

Academia Real de Belas Artes. Em comparação com as camélias referidas no paragrafo 

anterior, estes dois motivos de camélia são mais estilizados e estandardizados. As camélias 

são pintadas e limitadas dentro da linha redonda, as pétalas desenhadas em azul com as 

orlas em branco. Os planos de cada pétala expressam-se através dos traços em diferentes 

cores ao invés da gradação de cores aplicada no pote 1005-MNSR e no jarro do Museu für 

Kunst und Gewerbe. Deste modo, os motivos de camélia adquirem mais ordem e menos 

animação.  

Outro grupo em termos do motivo de camélia é composto pelo prato 43-AM, feito 

no segundo quartel do século XVII, o prato 2388-MNAA, feito na segunda metade do 
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século XVII, e outras peças de faiança portuguesa. As suas abas são divididas em oito 

reservas, alternadamente preenchidas com crisântemos estilizados e “motivos florais”. Este 

motivo floral é desenhado por vários círculos pequenos com fundo azul claro e os pontos 

de azul escuro em cada círculo. Este é desenhado com menos cuidado, o que leva a sua 

figura a tornar-se ambígua e difícil de identificar. Miguel Cabral de Moncada identifica-o 

como “flores de artemísia” ou “Decoração Pré-Aranhão” (Moncada, 2008). João Pedro 

Monteiro considera-os “boninas” (Monteiro, 1997). Entretanto, parece-nos, considerando 

as formas expressivas de camélia ostentadas na faiança portuguesa, que estamos perante 

motivo de camélia pintado de forma grosseira.  

Além dos motivos de camélia referidos, também se encontra um pote 75-AM com 

um tampo com decoração a azul de cobalto e “Quatro camélias interligadas por ramos 

entrançados pontiagudos com espinhos”, feito no segundo quartel do século XVII 

(Moncada, 2008, p.85). É evidente que este motivo de camélia está afastado das formas 

expressivas do motivo de camélia que pertencem à faiança portuguesa. Apesar de ser 

desenhado com menos cuidado, o motivo de camélia do pote 75-AM provavelmente é o 

exemplo mais próximo do mesmo motivo desenhado na porcelana chinesa.  

Foi encontrada uma tigela30 de porcelana chinesa feita no período de Yongle da 

dinatia Ming, que está exposta no Museu Nacional da Cidade Proibida, com decoração no 

seu bojo exterior com motivos de camélia. Os desenhos são concisos, claros e específicos. 

Outro gomil, feito no período de Hongwu, também ostenta no seu bojo exterior os motivos 

de crisântemo e de camélia. Mesmo que os motivos de camélia da faiança portuguesa 

sejam mais próximos aos da natureza, os desenhados na porcelana chinesa apresentam uma 

forma mais natural e livre, sendo alguns semelhantes aos da flor nacional da China – a 

peónia.  

Curiosamente, a peónia, sendo a flor nacional da China, é sempre desenhada na 

porcelana chinesa, quer como motivo principal, quer como motivo decorativo, 

independentemente de ser na porcelana para o mercado interno ou na porcelana kraak, mas 

raramente é desenhada na faiança portuguesa do século XVII.  

 

 

 

                                                             
30 http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227643.html?hl=%D5%DB%D6%A6 
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3.3. As flores populares na porcelana chinesa com rara presença na faiança 

portuguesa: peónia, lótus   

Peónia (牡丹 mǔ  dā n) 唯有牡丹真国⾊，花开时节动京城 – 刘禹锡《赏牡丹》 

(Somente a peónia corporiza a essência da beleza do país, o seu florescimento comove toda a 

cidade de Pequim) 

A Paeonia sp pertence à família das Paeoniaceae. O género Paeonia conta com 

cerca de 80 espécies, incluindo plantas herbáceas e lenhosas. Existem também diversas 

variedades resultantes de processos de hibridação e selecções de peónias, principalmente 

na China, onde esta é uma importante planta ornamental, sendo considerada, inclusive, 

como símbolo nacional (Casimiro, 2010, p.612). Por isso, um poema famoso descreve a 

beleza de peónia e o seu papel crucial na cultura chinesa, expondo que somente a peónia 

corporiza a essência da beleza do país e o seu florescimento comove toda a cidade de 

Pequim.  

Dentro dos motivos vegetalistas tradicionais da porcelana chinesa, o de peónia não 

ocorre apenas em grande quantidade, mas também é um dos mais representativos, sendo 

sempre popular e significativo. Desde a decoração incisa do forno Yue, da dinastia Tang, ao 

motivo de peónia em cores contrastantes branca e preta do forno Cizhou, da dinastia Song, 

e ao desenho à mão livre da dinastia Qing, os motivos de peónia têm evoluído e foram 

sendo desenvolvidos ao longo da história, contendo uma abundante conotação cultural e 

mostrando as suas características estéticas ligadas à vida quotidiana do povo chinês.  

Por exemplo, o covilhete 10-JW, feito no período de Wanli, apresenta no seu centro 

uma grande peónia a desbrochar e um longo ramo de árvore com espinhos a brotar de 

rochedos sob nuvens de ruyi e uma lua, tudo delicadamente pintado com traços finos 

(Canepa, 2008, p.122). A imagem da peónia é tratada de forma elegante e delicada. 

Embora a composição mostre um sentido cheio, os motivos são desenhados 

organizadamente e representam nitidamente os seus aspetos mais e menos importantes. Em 

comparação com a proporção que outros motivos florais ocupam na composição da 

imagem, dada a sua complexidade, o motivo de peónia manifesta-se numa proporção 

relativamente grande. Além de ser o motivo principal no medalhão central da porcelana 

chinesa, a peónia também é sempre desenhada como um tema decorativo, surgindo 

sobretudo em forma de Chan Zhi (folhagens entrelaçadas).  
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O tema de peónia é admirado desde a dinastia Tang (Ma, 2013, p.100). Conhecida 

como “flor de riqueza”, a peónia era considerada um símbolo do poder, de estatuto, de 

prestígio e de fortuna na cultura chinesa. Simultaneamente, dado que se libertou 

gradualmente das limitações religiosas na área decorativa durante a dinastia Ming, ao 

motivo de peónia também se atribuíram vários significados auspiciosos, tais como a 

felicidade, a tranquilidade, etc. Nas dinastias seguintes, o valor estético e a conotação 

cultural face à peónia permaneceram quase imutáveis. Quer para a etnia nómada, quer para 

a etnia rústica, o povo chinês expressa sempre a sua expectativa pela vida com a ajuda da 

bela peónia.  

 

Lótus (荷花 hé huā ) 出淤泥⽽不染，濯清涟⽽不妖 –周敦颐《爱莲说》 

(O lótus nunca fica sujo embora cresça debaixo da lama, nem se ostenta sedutor mesmo que seja 

lavado pela água limpa) 

Diferente da beleza magnificente de peónia, a flor de lótus destaca-se pelo seu 

encanto elegante e modesto. A China é um dos países mais antigos no que diz respeito ao 

cultivo da flor de lótus. O registo sobre a flor de lótus tem uma história com mais três mil 

anos. No Shijing também se relata pormenorizadamente a flor de lótus.   

Com o passar do tempo, o estilo da representação do lótus foi-se constantemente 

alterando e ganhando conotações culturais diferentes, mas foi sempre um dos motivos mais 

vulgarmente usado na cultura chinesa. Entre os anos 220 e 559, na dinastia Wei e Jin, o 

budismo foi protegido pelos imperadores e esteve na moda na sociedade. A flor de lótus, 

sendo um motivo decorativo, foi aplicada em grande escala na cerâmica e noutras obras de 

arte. O budismo considera a flor de lótus a representante da “Terra Pura”, a qual simboliza 

a pureza e o sagrado (Tian, Wu & Tian, 2003, p.192). Entrando nas dinastias do Sui e e 

Tang, com a conotação religiosa enfraquecida, influenciado pela cultura local, o motivo de 

lótus surgiu com formas novas e combinou-se com outros motivos. Na dinastia Song, uma 

vez que a cultura folclórica foi entrando na sociedade, surgiram cenários auspiciosos com 

motivo de lótus, tais como “o lago de lótus ao luar” (em chinês:荷塘月⾊), “os patos no 

lago de lótus” (em chinês:莲池⽔禽) e “as crianças brincam com as flores de lótus” (em 

chinês:婴戏莲花), etc. Na dinastia Yuan, apareceu o motivo “ba da ma” (em chinês: ⼋⼤

码, literalmente significa oito grandes flores de lótus), que é o padrão decorativo da 

porcelana com oito pétalas estilizadas da flor de lótus. As oito pétalas normalmente são 
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decoradas e preenchidas por oito símbolos auspiciosos do budismo (Tian, Wu & Tian, 

2003, p.397). Na dinastia Ming, o estilo de lótus apresenta-se principalmente em forma de 

Chan Zhi, aplicado vulgarmente na porcelana azul e branca (Han, Shen & Zhou, 2017, 

p.179).  

O motivo de lótus é desenhado na porcelana chinesa de maneira delicada, 

mostrando a elegância e tranquilidade, tal como na taça 37-JW, feita no período de Wanli. 

O painel exterior é decorado por uma flor de lótus entre duas grandes folhas, que oscilam 

ao vento. Além do espírito puro e sagrado, derivado do budismo, o motivo de lótus 

também contém outros significados simbólicos. Por um lado, os homens de letras sempre 

usaram a metáfora da flor de lótus para descrever as qualidades de modéstia e honestidade, 

obviamente a partir do poema “o lótus nunca fica sujo embora cresça debaixo da lama, 

nem se ostenta sedutor mesmo que seja lavado pela água limpa”, de Duyi Zhou, da dinastia 

Song. Por outro, a flor de lótus também é utilizada para descrever a beleza feminina, 

contendo a conotação de fertilidade e fecundidade.  

As flores mais populares para os padrões da cerâmica são a peónia e o lótus. A 

peónia é o símbolo da primavera, enquanto a flor de lótus é o símbolo do verão (Strober, 

2011, p.108). Todavia, não se encontram na faiança portuguesa os motivos de peónia ou de 

lótus, tão frequentes na porcelana chinesa, nem sequer figuras semelhantes.  

 

3.4. Conclusão 
Embora seja sempre referido que uma flor ou uma erva se relacionam sempre com 

a emoção, ao contrário dos motivos animais, na verdade os motivos vegetalistas não 

transmitem diretamente expressões emocionais. Na maioria dos casos, os motivos 

vegetalistas não exprimem atributos provenientes diretamente das características físicas ou 

da essência natural da planta. Os significados culturais e sociais são-lhe atribuídos em 

virtude das criações artísticas ou outras atividades sociais humanas. Ao longo da História 

da Arte, quer seja na porcelana chinesa, quer seja na faiança portuguesa, os motivos 

vegetalistas servem sempre para realçar o papel principal dos outros motivos. 

Portanto, neste capítulo, procuramos demonstrar meramente alguns motivos 

vegetalistas mais representativos, especialmente os mais inspirados e que assimilam mais 

influências da porcelana chinesa. Mesmo que não sejam em grande quantidade, os motivos 

vegetalistas apresentados são já suficientes para resumir os aspetos característicos e 



	 153	

concluir modestamente alguns pontos de vista.     

Em primeiro lugar, os motivos vegetalistas desempenham principalmente um papel 

subalterno, desenhados na aba ou limitados em várias formas da aba. Se surgirem no 

medalhão central, exceto casos raros em que os motivos vegetalistas são individuais e 

principais, muitos deles têm como função acompanhar os motivos animais ou adornar o 

fundo da imagem, para evitar o “horror vacui”. Relativamente à forma, uma vez que não 

seja necessário corresponderem diretamente às características físicas, os motivos 

vegetalistas normalmente são bastante estilizados. Em comparação com os temas pintados 

na porcelana chinesa, a forma dos motivos vegetalistas na faiança portuguesa é mais 

simples, maioritariamente com figuras simétricas e regulares, mas desta forma perdendo a 

elegância e a liberdade refletida na porcelana chinesa.  

No que respeita às datações das peças e ao surgimento de alguns motivos 

vegetalistas representativos, apesar de a maioria dos modelos se manter inalterável, alguns 

possuem as características distintas de cada época. As alterações formais do mesmo motivo 

podem ser consideradas como um ponto de partida para ajudar a datação das peças e 

definir a evolução crono-estilística da faiança portuguesa. De facto, alguns motivos 

vegetalistas populares, tais como a camélia e o crisântemo estilizado, os mais idênticos aos 

da porcelana chinesa e que mais preservam o espírito estético desta cultura, estiveram na 

moda apenas na primeira metade do século XVII. Após o surgimento de alguns motivos 

estilizados e fixos, nomeadamente os aranhões e o desenho miúdo, na terminologia de José 

Queiroz parece que a manufatura de faiança portuguesa entrou numa fase nova: além da 

diminuição e enfraquecimento da influência chinesa, os motivos vegetalistas puros 

reduziram-se, transformaram-se e foram desaparecendo da faiança.  

Considerando as particularidades dos motivos vegetalistas de porcelana chinesa e 

de faiança portuguesa, optámos por analisá-los nos três aspetos seguintes: a combinação 

com outras culturas, a combinação com outras religiões e a combinação com outras formas 

artísticas. Baseando-nos numa variação dos contextos cultural, religioso e social, 

procurámos, de forma mais abrangente possível, os traços distintivos refletidos nos 

motivos vegetalistas.   

O motivo vegetalista é, provavelmente, o melhor exemplo de incorporação da 

diversidade cultural. Por um lado, algumas plantas são exóticas para o povo chinês e para o 

povo português, sendo provenientes do Médio Oriente e de Sudeste da Ásia. É o que 
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sucede com a cabaça, a romã, a folha de artemísia, e a folha de bananeira. Todavia, alguns 

frutos exóticos, sobretudo a uva e a melancia, influenciados claramente pela cultura persa, 

foram desenhados em grande escala na porcelana chinesa dos reinados de Yongle e de 

Xuande, mas não surgiram na faiança portuguesa. Alguns motivos vegetalistas foram 

criados fora e desenvolvidos na China, tais como o motivo de lótus, o motivo de 

crisântemo achatado etc. Antes de serem aplicados na arte chinesa, eles já eram motivos 

assimilados aos de outras culturas. Por outro lado, muitos desenhos de motivos vegetalistas 

são inseridos num cenário islâmico. Por exemplo, o prato 36-AM com o motivo de cabaça, 

o prato 890-MNSR com o motivo de pêssego, o prato 9565-MNMC com o motivo de folha, 

são, pela adoção de horror vacui, preenchidos por motivos geométricos, apresentando uma 

imagem intensa e cheia, a qual já se afasta do valor estético chinês e, provavelmente, 

deriva de modelos islâmicos. Apesar das ressonâncias orientais, os motivos são integrados 

e híbridos de forma impercetível e harmoniosa.  

Para além do carácter híbrido de associação de várias culturas, existe também uma 

combinação de várias religiões refletida na faiança portuguesa, à qual os oleiros 

portugueses não deram conta. Alguns motivos vegetalistas, como os oito símbolos do 

taoísmo e do budismo, aparecem muitas vezes na faiança portuguesa. Embora não existam 

fronteiras explícitas entre esses dois grupos, os símbolos de vez em quando misturam-se. 

No taoísmo, os oito símbolos pertencem às oito figuras imortais do taoísmo (em chinês: ⼋

仙 em pinyin: bā xiān. Eles são Zhongli Quan, He Xiangu, Lan Caihe, Cao Guojin, Han 

Xiangzi, Li Tieguai, Liu Dongbin e Zhang Guolao, uma figura feminina e oito figuras 

masculinas). O motivo de cabaça é ligado a Li Tieguai. Na porcelana chinesa, surge ainda a 

figura de Li Tieguai juntamente com a cabaça em algumas peças, no entanto a figura dele 

nunca é pintada na faiança portuguesa. Acreditamos que o motivo da cabaça perdeu o seu 

significado religioso no momento em que foi pintado na faiança portuguesa, sendo apenas 

um elemento vegetal e um motivo ornamental. O mesmo acontece com o motivo de lótus.  

À medida que o budismo entrou na China, uma combinação entre o motivo 

vegetalista budista e o motivo local fundiu-se numa nova vitalidade. Mesmo que não seja 

amplamente aplicado na faiança portuguesa, o motivo de lótus e outros motivos do 

budismo certamente influenciaram o valor estético refletido na porcelana e na faiança.   

Independentemente da combinação com outras culturas ou com outras religiões, 

através da miscigenação e integração, é sempre possível observar a liberdade e 
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generosidade da época em que a manufatura foi realizada. Já sabemos que os motivos 

vegetalistas são bastante estilizados na faiança portuguesa. A partir da porcelana azul e 

branca da dinastia Yuan, as flores, tais como peónia, lótus, camélia, crisântemo e alguns 

frutos exóticos são sempre retratados em forma de Chan Zhi (folhagens entrelaçadas) e Zhe 

Zhi (em ramo). Posteriormente, estas formas combinativas com ramos foram também 

copiadas na faiança portuguesa. O prato 01676-MAD, com o motivo de camélia de Chan 

Zhi, e o prato 92-CMGJ, com o motivo de pêssego de Zhe Zhi, são os dois exemplos que 

provam este ponto de vista.  

Para além das três combinações referidas, os motivos vegetalistas são combinados 

com figuras humanas, sobretudo na cultura chinesa. O crisântemo é ligado ao grande poeta 

Yuanming Tao, a cabaça é ligada à figura imortal de Tieguai Li e o pêssego é ligado à 

Rainha Mãe do Ocidente. Quer seja na mitologia chinesa, quer seja na poesia ou na 

literatura, as figuras humanas nunca foram pintadas na faiança portuguesa nem foram 

introduzidos os seus significados simbólicos ou as metáforas possíveis acerca dessas 

personalidades.  

Importa referir também as diferenças entre a porcelana chinesa e a faiança 

portuguesa relativamente ao motivo vegetalista. Na decoração tradicional chinesa alguns 

motivos vegetalistas são combinados de maneira organizada e intencional, apresentando a 

conotação cultural particular e amplamente elogiados pelos homens de letras. Por exemplo, 

o motivo dos “três amigos do inverno” (em pinyin: suì hán sān yǒu, em chinês:岁寒三友), 

os quais são o pinheiro, o bambu e a ameixeira, simbolizam a dignidade, a modéstia e a 

pureza da pessoa. O motivo de quatro flores e quatro estações também estava bastante em 

voga na porcelana chinesa, no qual a peónia simboliza a primavera, a flor de lótus o verão, 

o crisântemo o outono e a ameixeira o inverno. Devido à falta de conhecimento e contexto 

cultural, os oleiros portugueses apenas escolheram os motivos mais familiares e mais 

simples para desenhar.  

Apesar de não ser tão rico ou variável como o motivo animal, o motivo vegetalista, 

à sua própria maneira, mostra as características das diferentes culturas, os encontros e 

desencontros apresentados na faiança portuguesa e na porcelana chinesa. A aplicação do 

motivo vegetalista, de certa maneira, simboliza o despertar do pensamento humano. As 

pessoas começaram a considerar a natureza como objecto de apreciação, em que esta 

satisfaz a necessidade estética da vida. Uma flor aberta, um fruto maduro ou uma árvore 
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luxuriante receberam uma forma artística, uma conotação cultural e até características 

humanas, assim ganhando uma nova vida.  
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Capítulo IV - Motivos da figura humana na faiança portuguesa e na 

porcelana chinesa  
 

Os desenhos de figuras humanas exprimem melhor a natureza humana. Mais do 

que nos desenhos de plantas ou flores, mesmo que tenham conotações culturais próprias e 

exprimam algo de subjetivo, é na própria figura humana que a expressão da emoção 

humana é mais direta. Os humores e as emoções, quer seja a tristeza ou a alegria, são 

visualmente refletidas na expressão do rosto ou no movimento do corpo. Devido a essas 

expressões emocionais, os povos das gerações seguintes podem entrever as marcas 

históricas das épocas passadas. 

Independentemente de ser a porcelana chinesa ou de ser a faiança portuguesa, os 

motivos da figura humana raramente surgiram e de forma tardia em comparação com 

outros motivos. Assim, é possível seguir os traços históricos e observar as alterações ao 

longo da história, especialmente na porcelana chinesa.  

Embora o rosto humano já surja num bacio de barro da cultura Banpo31, a figura 

humana completa, com figuras dançando, surgiu primeiramente num bacio de barro da 

cultura Majiayao32. As cinco figuras humanas estão a dançar de mãos dadas com o mesmo 

passo, como se dançassem pisando a métrica musical, expressando uma cena jubilosa 

provavelmente ligada a alguma atividade importante, eventualmente uma cerimónia de boa 

colheita ou um rito de fecundidade, etc. Na dinastia Qin, os guerreiros de terracota 

mostram vividamente o exército grandioso do imperado Qin, numa proporção igual ao 

humano real. Na dinastia Han, as figuras humanas desenhadas em tijolo apresentam o 

visual social daquela época.  

O povo chinês, pela primeira vez, aplicou em larga escala exemplos do seu 

comportamento e aparência na cerâmica desde a dinastia Song. A expressão do motivo da 

figura humana é mais direta do que noutros motivos, podendo representar a vida quotidiana, 

simbolizar a essência cultural, bem como transmitir o espírito do tempo. Nos tempos 

posteriores à dinastia Jin, sob a influência de uma sociedade agitada e à medida que os 

problemas sociais se iam tornando cada vez mais severos, surgiu um tema na literatura 

                                                             
31 Esta peça atualmente está no Museu Nacional da China, consultar 
http://www.chnmuseum.cn/tabid/212/Default.aspx?AntiqueLanguageID=498 
32 Também está no mesmo museu, consultar  
http://www.chnmuseum.cn/tabid/212/Default.aspx?AntiqueLanguageID=626	
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correspondente ao contexto social para discutir e criticar as atualidades, que era Yuan Qu 

(uma forma de poema derivado da dinastia yuan). Desde então, iniciou-se uma forma 

expressiva da figura humana baseada principalmente na história real ou na ilustração 

literária. Posteriormente, na porcelana azul e branca da dinastia Yuan, os desenhos da 

figura humana eram bastante precisos e ao mesmo tempo as histórias clássicas foram 

introduzidas. Normalmente os desenhos eram compostos por dois temas principais: o tema 

militar e o tema romântico. Muitos temas provêm dos clássicos literários chineses e alguns 

excertos históricos foram aplicados à porcelana chinesa. Gui Gu Xia Shan (em chinês:鬼⾕

下⼭) refere-se à descida de Gui Gu da montanha para apoiar estratégias militares. A 

história do clássico literário Zhan Guo Ce, San Gu Mao Lu (em chinês:三顾茅庐), que 

conta a história de três visitas ao Zhuge Liang para ajudar Liu Bei, é usada para descrever a 

situação de quando uma pessoa sinceramente e várias vezes convida outra pessoa a fazer 

algo. Também há os excertos históricos do San Guo Yan Yi [Romance de Três Reinos]), 

bem como os da Xi Xiang Ji [História da ala ocidental], etc. Naquela época, a porcelana 

não era a única forma de expressão artística e, os clássicos literários iam	gradualmente 

aderindo à porcelana para expressar a vida espiritual do povo chinês.                      

As apresentações e as expressões do motivo da figura humana são muito variadas 

na dinastia Ming. Devido à substituição das dinastias e aos sensíveis fatores políticos, nos 

três reinados iniciais (Hongwu, Jianwen e Yongle) o motivo da figura humana raramente 

surgia na porcelana chinesa. A partir do reinado Xuande, numerosas peças com figura 

humana foram produzidas nos fornos imperiais, tal como em fornos privados. Uma 

característica distinta da porcelana deste período é que continham mais figuras femininas e 

menos figuras masculinas, de certa forma, representando as características e gostos 

pessoais do próprio imperador. Xuande era um imperador libidinoso, gostava das artes e 

prestava pouca atenção nos assuntos políticos da corte. O tema que surgiu com maior 

frequência foi o das criadas andando no pavilhão e também o tema de crianças brincando 

(Ma, 2013, p.231). Durante os trinta anos dos reinados de Zhengtong, Jingtai e Tianshui, a 

produção dos fornos imperiais entrou num período conturbado. Todavia, sem a limitação 

das regras rigorosas da corte, os fornos privados de Jingdezhen começaram a produzir mais, 

e as figuras humanas foram desenhadas em tamanho grande e os contextos expressivo e 

histórico tenderam para uma maior estilização. O tema retratado na porcelana do reinado 

Jiajing era particular. Uma vez que o imperador nasceu num contexto taoista e os seus pais 
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foram devotos ao taoismo, Jiajing dedicou-se piedosamente à cultura de taoismo. Por isso, 

o tema taoista tornou-se o seu favorito e o tema mais popular naquela época. A atmosfera 

do taoismo alargou-se até ao último reinado da dinastia Ming – Chongzhen. Por um lado, o 

insucesso político causou uma situação em que os homens de letras iam perdendo a sua 

confiança na corte e virando-se para a procura do prazer espiritual, sobretudo na beleza 

artística da porcelana. Por outro lado, no fim da dinastia Ming, o capitalismo surgiu e a 

xilogravura era bastante popular. Para satisfazer a necessidade do mercado, os motivos da 

figura humana foram desenhados em grande quantidade e os seus estilos tornaram-se mais 

elegantes e minuciosos. A maioria das peças de porcelana com o motivo da figura humana 

no território português é do reinado Chongzhen da dinastia Ming e algumas da dinastia 

Qing, de um estilo conhecido como de transição (Canepa, 2008). 

Na faiança portuguesa, embora existam peças com motivos semelhantes retratando 

a figura humana, visto que se afastam do tema da história chinesa, não é fácil resumir as 

características ou juntá-los em grupos definidos. Para além disso, a maioria dessas peças 

pertence ao grupo de “Desenho Miúdo”, conforme a designação de José Queirós. De 

acordo com os estudos portugueses, tais como os de José Queirós, Miguel Cabral de 

Moncada, Rafael Salinas Calado, entre outros, o “Desenho Miúdo” apareceu em larga 

escala aproximadamente no terceiro quartel do século XVII na faiança portuguesa, 

constituindo uma fase de transição dos motivos puramente orientais para uma temática 

decorativa hibrida. Como foi referido na dissertação de Alexandre Pais, quanto mais 

orientalizante a peça, mais recuada a sua produção (Pais, 2012, p.50). Nesta parte, optei 

por escolher algumas figuras humanas mais representativas, de acordo com as 

características conexas e os contextos histórico e literário. Dividi-as em cinco grupos.  

 

4.1. Grupo I  
Percorrendo as coleções da faiança portuguesa, encontram-se três peças com 

figuras humanas bastante idênticas, as quais são o prato 9581-MNMC, o prato 45-AM e o 

jarro 87-CER, todas feitas na segunda metade do século XVII. Apresentam alguns aspetos 

em comum. Em primeiro lugar, embora não seja possível proceder a uma identificação 

definitiva, trata-se certamente de personagens orientais, de pé, trajando túnicas compridas 

de mangas largas e turbantes peculiares. Importa prestar a atenção à postura, que é muito 

idêntica entre as figuras humanas. As três apresentam os braços erguidos, com as mãos 
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direitas levantadas mais alto do que as mãos esquerdas e os corpos virados para o lado 

esquerdo. Devido às semelhanças relativas as vestimentas e a postura, quase ignoramos as 

diferenças sensíveis nas cenas onde as figuras humanas se encontram inseridas.    

O prato 9581-MNMC, feito na segunda metade do século XVII, tem a estética de 

“Desenho Miúdo”. Tem o covo decorado por uma figura oriental, circundada por paisagem 

exótica (Monteiro, 1994, p.125). Por detrás desta figura humana, há uma balaustrada que é 

parecida com a desenhada na cena das criadas da corte na porcelana chinesa. Por cima da 

cabeça desta figura, parece desenhar-se um chapéu de sol, sendo uma decoração surgida 

amplamente tanto na faiança portuguesa como na porcelana chinesa. Os pés da figura 

ocultam-se na parte de baixo da túnica e desenham-se com vários pontículos, criando, 

deste modo, uma atmosfera mágica e fantástica, como se a figura humana caminhasse nas 

nuvens. No fundo do medalhão central, para além da figura humana e da balaustrada, 

existe um preenchimento com ramos curtos e outras plantas grosseiras.  

O prato 45-AM, feito no terceiro quartel do século XVII, é um exemplo muito raro 

com decoração policromada. No centro mostra-se uma figura oriental caminhando sobre 

uma ponte. Miguel Cabral de Moncada identifica-a como “Figura feminina oriental sobre 

ponte entre vegetação” (Moncada, 2008, p.65). Talvez o autor considere erradamente o 

turbante comprido como o cabelo da mulher, uma vez que esta figura não me parece 

possuir outras características femininas. Os desenhos deste prato são menos precisos e 

menos cuidados do que os do prato 9581-MNMC. A balaustrada foi substituída pela ponte, 

no entanto, não podemos desconsiderar a possibilidade de que a ponte seja a desfiguração 

da balaustrada ou uma má cópia da balaustrada desenhada na porcelana. Apesar de tudo, a 

ponte, que raramente surge na porcelana chinesa, corresponde mais ao valor estético 

ocidental e é mais familiar para o povo ocidental do que a balaustrada chinesa.  

No jarro 87-CER, feito no terceiro quartel do século XVII, surgem três figuras 

orientadas em sentidos diferentes. Uma delas é muito idêntica às figuras desenhadas nos 

pratos referidos anteriormente. Apesar da omissão da balaustrada e da ponte e de os 

desenhos serem mais grosseiros, esta figura humana apresenta óbvios aspetos similares aos 

das figuras dos pratos 9581-MNMC e 45-AM.  

Diferentemente do motivo animal e do motivo vegetalista, que contém conotações 

culturais específicas ou dignidades pessoais atribuídas, os motivos da figura humana 

derivam da realidade ou do contexto literário. Relativamente às figuras humanas 
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apresentadas neste grupo, de acordo com as catalogações feitas por diferentes 

investigadores, as suas origens literárias são bastantes variadas. Por exemplo, a decoração 

da figura oriental desenhada no prato 45-AM é baseada muito provavelmente na Crónica 

dos Três Reis, de grande simbolismo na cultura chinesa e que perdeu o seu significado 

original na transposição para as faianças portuguesas, onde passam apenas a existir como 

decorações sem história (Moncada, 2008, p.64). Quanto ao jarro 87-CER, a explicação do 

contexto cultural já é diferente. Apesar de incompleta, trata-se, muito provavelmente, de 

uma representação dos Quatro Imperadores Míticos, das Quatro Direções ou pontos 

cardeais (Pais & Monteiro, 2003, p.31).  

Devido à falta de conhecimento suficiente sobre a cultura chinesa, os 

investigadores portugueses não conseguiram clarificar a identificação da figura humana 

nem detetar a história por detrás dela. Quer seja a Crónica dos Três Reis, quer sejam os 

Quatro Imperadores Míticos, as descrições sobre o contexto cultural não são uniformes 

nem são mostradas com clareza.       

Observando as características físicas da figura humana, não posso impor qualquer 

história chinesa à figura, sem fundamentos suficientes. Todavia, de acordo com o período 

da manufatura e o movimento da figura humana, por um lado, considero que esta figura 

seja uma figura chinesa misturada com outras culturas asiáticas, sobretudo persa, 

muçulmana, indiana, etc., dado a sua túnica comprida de mangas largas e turbante peculiar. 

Por outro lado, uma vez que a manufatura dessas peças data do período de transição, entre 

a dinastia Ming e a dinastia Qing, e lançando-me numa suposição ousada, as figuras 

humanas provavelmente derivam de outra etnia ou de outra nação. Nos primeiros reinados 

Qianlong, Kangxi e Yongzheng da dinastia Qing, à medida que havia um desenvolvimento 

económico da sociedade, os intercâmbios culturais e as trocas comerciais também criaram 

um cenário de prosperidade. Portanto, muitos estrangeiros chegaram à China para prestar o 

seu respeito aos imperadores chineses. Deste modo, alguns aspectos das delegações 

diplomáticas e das visitas oficiais foram fixados na cerâmica portuguesa e outras formas 

artísticas, fixando assim a memória de uma época para gerações seguintes.  

 

4.2. Grupo II 
Quando se fala sobre a pesca na China, Jiang Ziya (também conhecido como Jiang 

Tai Gong) provavelmente será o primeiro nome que vem à memória. Até certo ponto, ele é 
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considerado o pescador à linha mais famoso na história chinesa. Por isso, a imagem de 

Jiang Ziya é uma constante na arte chinesa, como por exemplo na porcelana, na pintura, etc. 

E ao mesmo tempo, a figura do pescador à linha também está ligada à história narrativa de 

Jiang Ziya no pensamento chinês.   

Na faiança portuguesa, também se encontra a figura do pescador à linha. Mesmo 

que partam do mesmo modelo segurando a linha, as imagens mostram várias 

características diferentes. Obviamente, o pescador é retratado como a figura principal nos 

pratos 90-CER e 4716-MNMC, enquanto no pote 00409-MAD o pescador é inserido numa 

cena com variados motivos.  

O prato de suporte 90-CER, feito no terceiro quartel do século XVII, mostra dois 

planos na reserva central. Num primeiro plano, é desenhada uma figura masculina oriental 

(parece tratar-se de um monge budista ou uma figura taoista), sentada sobre um rochedo e 

segurando uma cana de pesca. Em segundo plano surgem palmeiras e uma construção de 

cuja chaminé sai fumo (Pais & Monteiro, 2003, p.70). Importa notar que a parte ladeando o 

anel central mostra figuras humanas de feição oriental, bem como de feição ocidental. De 

acordo com a catalogação, esta peça teria como função servir de suporte para uma grande 

garrafa ou jarro, cuja base ficaria encaixada no anel central (Pais & Monteiro, 2003, p.70). 

O prato 4716-MNMC, feito na segunda metade do século XVII, tem como o 

motivo central, inscrito em medalhão circular, uma figura oriental pescando, envolta numa 

paisagem exótica (Ficha de inventário de Matriznet). A composição da imagem é 

semelhante à do prato 90-CER, na qual a figura fica sentada sobre um rochedo, segurando 

a cana de pesca e uma palmeira surge desenhada atrás da figura humana. Em relação ao 

prato 90-CER, podem ainda existir dúvidas sobre a identificação da figura retratada, o que 

não acontece neste caso, onde a figura masculina do pescador é obviamente um monge 

budista.  

Diferente do papel principal que a figura humana desempenha nos dois pratos, o 

pescador à linha do pote 00409-MAD é retratado apenas como um elemento decorativo. 

Curiosamente, este pote, feito entre 1620 e 1640, é decorado com paisagem oriental, com 

dois pagodes, casas, uma ponte, um homem a pescar um polvo (?) e vários animais (Susana, 

2008, p.64). Se fixarmos os olhos na figura humana, embora seja também um pescador, ele 

é desenhado com uma cabeça pequena, mas com um turbante estranho enrolado e com 

bigodes compridos, de forma exótica. Parece-me que se trata de uma figura humana ao 
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estilo árabe mais do que chinês. Outra característica bizarra é que o homem está a pescar 

um polvo, sendo um motivo muito raro na cerâmica. A nosso ver, devido à figura humana e 

a outros motivos animais e decorativos, este pote é inspirado mais na cultura árabe ou 

persa do que na cultura chinesa, a não ser que a configuração do pote derive da forma 

tradicional da porcelana chinesa – guan.      

No que respeita à história por detrás da figura humana, principalmente ligada a 

Jiang Ziya, apenas dois investigadores portugueses indicam claramente a origem 

representativa desta figura. De acordo com a catalogação da Faiança Portuguesa da 

Fundação Carmona e Costa, a representação central poderá basear-se em imagens 

figurando Jiang Ze-Yang (Pais & Monteiro, 2003, p.72), enquanto outros não referem nada 

sobre a origem cultural. Alexandre Nobre Pais e João Pedro Monteiro ainda acrescentam 

que as representações de pescadores baseadas nesta narrativa procuram simbolizar os 

rasgos de sorte da vida, semelhantes aos que podem ocorrer na pesca (Pais & Monteiro, 

2003, p.73). 

Na procura da origem histórica do pescador na cultura chinesa, Jiang Ziya (também 

conhecido por outros nomes, nomeadamente Jiang Tai Gong) é conhecido como um 

conselheiro do Rei Wen e posteriormente do seu filho, o Rei Wu. Segundo o registo de 

Shiji [Registros do Historiador], Jiang Ziya supostamente serviu na corte imperial da 

dinastia Shang durante alguns anos e acabou por ficar dececionado com as regras políticas 

e demitir-se das funções oficiais. Ao mesmo tempo, um dos vassalos da dinastia Shang, o 

Rei Wen estava no meio da procura de um homem sábio para apoiar a sua administração 

política. Uma vez, o Rei Wen foi caçar perto do Rio Wei e deparou-se com um idoso 

sentado na margem do rio pescando à linha. O Rei Wen reparou em algo estranho na linha 

de pesca, que não continha um anzol de forma curva, mas apenas uma agulha direita. 

Intrigado, o rei perguntou ao idoso sobre o seu método irregular de pescar. Jiang Ziya 

explicou que ele apenas pescava os peixes que pegavam no anzol por livre e espontânea 

vontade. O Rei Wen percebeu que a intenção da pesca estava nele e não no peixe, ficando 

impressionado com a visão de Jiang Ziya sobre o povo e o governo, reconheceu o 

conhecimento extraordinário relativamente às estratégias militar e política. Portanto, o Rei 

Wen mostrou o seu respeito a Jiang e convidou-o para ser seu professor e conselheiro 

militar. Posteriormente, Jiang Ziya assistiu, consecutivamente, tanto ao Rei Wen como ao 

seu sucessor, o Rei Wu (Encyclopaedia Britannica Online).  
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A figura de Jiang Ziya tem a sua história registada em várias versões nos clássicos 

literários chineses, tal como no Fengshen Yangyi [A Criação dos Deuses], sendo um dos 

maiores romances da dinastia Ming. Também na convicção taoista chinesa, Jiang Ziya de 

vez em quando é considerado como um adepto taoista. Para além disso, a alusão à história 

de Jiang Ziya tornou-se num provérbio famoso na cultura chinesa, que corresponde ao 

português “meter-se na boca do lobo”. A figura de Jiang Ziya tornou-se na cultura 

folclórica um símbolo do exorcismo de um demónio espiritual e da procura da felicidade.  

  

4.3. Grupo III  
Para além da figura humana num contexto religioso, também se encontram temas 

narrando os homens de letras e os seus prazeres da vida ou de interesse sofisticado. Uma 

das decorações mais representativas é o motivo estilizado designado Gao Shi Tu (em 

chinês:⾼⼠图, que literalmente significa Imagem de Sábios). Na cultura chinesa, Gao Shi 

é considerada uma pessoa bem-educada, com a dignidade e a qualidade moral que inspira 

respeito, sobretudo o eremita dos períodos antigos. Gao Shi Tu foi bastante popular na 

dinastia Yuan, no fim da dinastia Ming e até ao início da dinastia Qing, nomeadamente ao 

período Kangxi (Gao, 2011, p.193). O modelo mais famoso de Gao Shi Tu é Si Ai Tu 

[Imagem de Quatro Gostos], no qual, respetivamente se mostra que Wang Xizhi gosta de 

orquídeas, Tao Yuanming gosta de crisântemos, Zhou Dunyin gosta de lótus e Lin Hejin 

gosta de flores de ameixoeira e grou, sendo quatro nobres homens de letras cujos gostos 

requintados relativamente às conotações culturais contêm as características pessoais de 

dignidade. Além da Si Ai Tu, encontram-se regularmente os motivos retratando os eremitas, 

tal como Xie Qin Fang You [Visita ao Amigo com a Cítara Chinesa (Guzheng)] (em chinês: 

携琴访友). O motivo Xie Qin Fang You foi desenhado em larga escala nas porcelanas da 

dinastia Ming, incluindo as exportadas para o mercado exterior e as da porcelana kraak.  

Na faiança portuguesa do século XVII, encontram-se muitas figuras humanas 

segurando um instrumento musical, sentadas ou caminhando. Este motivo tradicional 

parece-me ser uma inspiração genial do Xie Qin Fang You desenhado na porcelana chinesa, 

que depois foi divulgado na faiança portuguesa através de alterações nas formas. Mostro a 

seguir algumas peças representativas encontradas na faiança portuguesa.   

O Prato 2398-MNAA apresenta no seu medalhão central uma figura masculina 

caminhando. Segura um instrumento musical na mão esquerda e traja uma túnica comprida 
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de mangas largas. Por detrás da figura humana, parecem surgir dois pagodes e uma grande 

palmeira. O resto da imagem é preenchido por ramos curtos da árvore. No entanto, de 

acordo com a morfologia da figura humana e o modelo do vestido, bem como os motivos 

decorativos circundantes, que são semelhantes aos dos pratos 00401-MAD e 00422-MAD, 

esta figura humana provavelmente denuncia a sua influência da produção holandesa. 

O prato 32-CER, feito no terceiro quartel do século XVII, apresentta uma paisagem 

na reserva central, na qual se mostra uma figura masculina oriental, de perfil, sentada sobre 

um rochedo, tendo nas mãos um rolo ou um instrumento musical (Pais & Monteiro, 2003, 

p.77). Os motivos decorativos circundantes deste prato são bastante estilizados e 

inflexíveis. Os da aba são estilizações a partir de porcelanas chinesas. Por exemplo, a 

forma da folha de artemísia, cuja estilização é um dos motivos representativos na faiança 

portuguesa – o aranhão –, alterna com representações de pêssegos. 

Além dos pratos referidos anteriormente com a figura humana segurando o 

instrumento musical no medalhão central, esta figura humana representativa também é 

desenhada na aba da faiança. No prato 46-AM, feito no terceiro do século XVII, aparecem-

nos duas figuras orientais caminhando sobre uma ponte no medalhão central. Na aba estão 

presentes seis figuras orientais, duas deitadas e quatro sentadas, segurando cada uma delas 

um objeto – possivelmente um instrumento musical, atributo de cultura (Moncada, 2008, 

p.64). Na catalogação, Miguel Cabral de Moncada divide as figuras humanas em dois 

grupos – quatro sentadas e duas deitadas. As quatro sentadas são semelhantes à figura 

sentada sobre um rochedo do prato 32-CER. Quanto às duas deitadas, a nosso ver, são as 

duas figuras que se encontram de pé e segurando um objeto, que foram mal observadas, 

entendidas erradamente e copiadas por lapso pelos artesãos europeus.           

Estas figuras humanas, quer estejam sentadas, quer estejam de pé, têm uma 

característica comum em destaque, que é o facto de segurarem um objeto quadrado, 

vulgarmente identificado como um instrumento musical. Devido a esta característica, é 

atribuída a estas figuras uma conotação cultural particular ligada à alusão clássica vinda de 

Xie Qin Fang You [Visita ao Amigo com a Cítara Chinesa (Guzheng)]. Os investigadores 

portugueses revelam opiniões diferentes, dizendo sobre o prato 32-CER que a imagem 

poderá ser baseada numa representação de Cao Guo-Jin, um dos Oito Imortais, patrono dos 

atores, segurando as suas castanhetas, ou poderá representar alguém a tocar um 

instrumento musical, uma espécie de guitarra, normalmente utilizada por homens de 
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cultura (Pais & Monteiro, 2003, p.77). Também encontram no prato 46-AM um tema 

recolhido da Crónica dos Três Reis (Moncada, 2008, p.64). Eu defendo a sua filiação no 

motivo Xie Qin Fang You desenvolvido ao longo da dinastia Ming e nos contextos literário 

e histórico por detrás do mesmo.  

A imagem alusiva a Xie Qin Fang You deriva originalmente da história de Yu Boya 

e Zhong Ziqi na época Chunqiu, registada no texto clássico intitulado Lvshi Chunqiu 

[Crónica em Chunqiu do Senhor Lv]. É dito que Boya era bom a tocar Guzheng, enquanto 

Ziqi era bom a ouvir música e até conseguia ouvir a emoção e o pensamento transmitido 

pela música de Boya. Posteriormente, Boya, sempre segurando o seu instrumento musical, 

visitou Ziqi até este morrer. A notícia afligiu-o muito e levou-o a partir o seu Guzheng, 

dizendo que nunca iria encontrar a sua Zhiyin (em chinês: 知音, significa a alma gémea em 

português) (Tian, Wu & Tian, 2003, p.255). A palavra Zhiyin literalmente significa saber a 

música, relaciona-se com a história de Yu Boya e Zhong Ziqi. Hoje em dia, este termo usa-

se amplamente para descrever a amizade íntima. A história de Yu Boya e Zhong Ziqi foi 

constantemente desenvolvida e relatada nas épocas seguintes e foi gradualmente 

constituindo o motivo estilizado de Xie Qin Fang You. Inicialmente, Xie Qin Fang You 

apenas surgiu em forma de pintura chinesa no papel de arroz (Xuan Zhi) e depois tornou-se 

num motivo famoso na porcelana da dinastia Ming, ao mesmo tempo enriquecendo o 

contexto expressivo da Imagem de Sábios.   

Numerosas porcelanas com motivo de Xie Qin Fang You [Visita ao Amigo com a 

Cítara Chinesa (Guzheng)] foram feitas na dinastia Ming, sobretudo nos fornos privados. 

Todavia, ao longo da história, as suas formas e as características também variaram muito. 

De acordo com os estudos de Jiang Xiaolan, a evolução das características relativamente 

ao motivo de Xie Qin Fang You geralmente podia ser dividida em três períodos. 

Na fase inicial da dinastia Ming, durante os períodos de Zhengtong, Jingtai e 

Tianshun, tendo a influência da pintura feita na corte imperial chinesa, destaca-se a perícia 

e a praticabilidade apresentadas no desenho da porcelana. O estilo expressivo do desenho 

daquele tempo era principalmente composto por dois tipos. Um tipo com composição 

organizada, harmoniosamente irregular, contendo os enredos abundantes da história e os 

cenários com os elementos primários e secundários organizados claramente. Outro tipo 

com composição monótona, tendo uma forte influência dos fornos privados, onde 

meramente se destaca a figura humana. Apesar de apresentar um sentido de 



	 167	

monumentalidade e elegância, os desenhos não eram precisos. Por exemplo, mostro aqui o 

pote do reinado Tainshun, que se encontra exposto atualmente no Museu Nacional da 

Cidade Proibida. Encontram-se duas figuras humanas desenhadas em tamanho 

relativamente grande, caminhando ao vento. A figura que está na frente parece um pouco 

velha e traja uma túnica comprida e o jovem assistente está a segurar um Guzheng, 

constituindo a imagem tradicional de Xie Qin Fang You. 

Em meados da dinastia Ming, durante os períodos de Chenghua, Hongzhi e 

Zhengde, a manufatura da porcelana chinesa revela um estilo diferente ao da fase anterior, 

de um sentido monumental vira para um sentido requintado. As figuras de Gao Shi são 

representadas de duas formas principais: uma sentada sem movimento e outra a caminhar 

ou trotando a cavalo. A figura sentada está sobre um rochedo ou na margem da ria. O 

jovem assistente vai na sua direção com o Guzheng. A figura que caminha ou que monta 

um cavalo é também acompanhada pelo seu jovem assistente, que anda atrás dele com um 

Guzheng. Em muitos casos, as figuras humanas são retratadas num cenário com motivos 

vegetalistas e naturais, etc., numa composição desordenada. As figuras humanas são 

esboçadas em traços simples, especialmente ostentando a forma do rosto, sem os olhos, 

nariz, boca, etc. A aplicação do estilo simplificado e da forma aproximadamente abstrata 

era uma das características daquele tempo.  

No final da dinastia Ming, durante os períodos de Wanli, Tianqi e Chongzhen, num 

estado de sociedade agitada, a manufatura da porcelana dependia dos fornos privados. As 

figuras humanas continuaram a ser desenhadas de forma simples e abstrata. Todavia, o 

número de motivos decorativos no fundo da imagem diminui, eos motivos vegetalistas e os 

rochedos transformam a paisagem natural shanshui. Naquele momento, o motivo Xie Qin 

Fang You não é apenas uma descrição objetiva da realidade, mas também uma expressão 

espiritual do pensamento, da emoção e do mundo interior do povo chinês (Jiang, 2014) 

Importa referir que no território português existem peças de porcelana chinesa com 

as figuras humanas e cenários naturais idênticos, consideradas como o modelo tradicional 

Xie Qin Fang You. Por exemplo, os pratos 21-CMAG, 22-CMAG, feitos na segunda 

metade do século XVII, na dinastia Ming. Aqui encontramos a ponte a ser atravessada pelo 

ancião e o seu jovem assistente, que parecem dirigir-se para o pavilhão de dois telhados, o 

pagode, a árvore plena de folhas e a lua no firmamento (Matos, 1996, p.90). Obviamente, a 

imagem retratada no medalhão central desses dois pratos deriva do motivo tradicional Xie 
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Qin Fang You. Os grandes rochedos verticais são estranhos. O mais elevado, encimado por 

um chorão, é o eixo da composição. O prato 1829-MNSR, feito no período Jiajing, mostra 

uma paisagem aquática com várias ilhas rochosas, com montes escarpados e pagodes com 

vegetação, em vários planos. Sobre uma ponte passam duas figuras e um homem pesca 

num barco (Ficha de inventário de Matriznet). Quanto às duas figuras, parece-nos que uma 

anda a cavalo e a outra segura algo, constituindo o motivo Xie Qin Fang You também.    

Embora a figura humana seja apresentada na faiança portuguesa de forma 

individual, em vez das duas figuras – o ancião e o seu jovem assistente – do Xie Qin Fang 

You da porcelana chinesa, bem como um elemento saliente identificado como instrumento 

musical, preferimos acreditar na sua inspiração proveniente da cultura chinesa como 

modelo original, especialmente do motivo tradicional da porcelana chinesa da dinastia 

Ming, que é o Xie Qin Fang You, que influenciou fortemente a manufatura da faiança 

portuguesa.   

De facto, o Guzheng, sendo um motivo distinto, desempenha um papel essencial no 

Xie Qin Fang You. Com respeito aos homens de letras e aos eremitas, o instrumento 

musical reflete os seus pensamentos filosóficos, os valores e as atitudes pela vida. No Qin 

Cao [Os Rituais de Guzheng], um livro antigo escrito por Cai Yong, manifesta-se que, nos 

tempos antigos, Fuxi criou o Guzheng com o propósito de se proteger a ele próprio, para 

que se desviasse e se afastasse da cobiça, para que se pudesse aperfeiçoar racionalmente e 

regressar à natureza original (Jiang, 2014, p.92). Nos sons do Guzheng, corporiza-se a 

harmonia entre os homens e a natureza, entre o céu e a terra, entre os conceitos do corpo e 

da alma. A imagem retratada no Xie Qin Fang You mostra-nos subtilmente que o som 

musical reverbera pelas montanhas e pelos rios, afastando-se da confusão e distúrbio da 

sociedade, deste modo purificando e tranquilizando o coração das pessoas.  

No contexto cultural da China, quer seja nas formas ou nos modelos desenhados, 

quer seja no tema apresentado ou na emoção transmitida, o motivo Xie Qin Fang You e a 

história comovente por detrás dele, correspondem totalmente ao pensamento do eremita, à 

depressão e à solidão da emoção dos homens de letras. Por um lado, Xie Qin Fang You e 

outros géneros de Gao Shi Tu mostram os prazeres elegantes dos interesses na vida. Por 

outro lado, eles expressam delicadamente a situação em que, sob constrangimento político 

e social, muitas pessoas iam perdendo a confiança na carreia oficial e ficaram na tristeza e 

na depressão devido à corte imperial. Deste modo, a dificuldade do encontro de Zhiyin, 
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corporizada no Xie Qin Fang You, foi a melhor elucidação e explicação do contexto social.     

 

4.4. Grupo IV 
            O povo chinês foi o primeiro a criar e a dar uso ao guarda-chuva. Nos tempos 

antigos, o guarda-chuva era feito de papel de óleo e de seda. Devido â complexidade da 

manufatura, ele inicialmente representou um trabalho artístico e foi utilizado apenas pelos 

membros imperiais, comerciantes ricos, entre outros. Deste modo, tornou-se um símbolo 

representativo de poder e riqueza na cultura chinesa e nos países asiáticos circundantes, 

tais como Coreia, Japão, Vietnam, etc. Além do guarda-chuva, também se usava 

amplamente o guarda-sol para proteger do sol. Hoje em dia, na maioria das regiões 

asiáticas, a pele branco-pálida representa a beleza feminina. Quanto à sua conotação 

cultural, por causa da sua configuração com o chapéu coberto pelo céu e a bengala ligada à 

terra, quer seja o guarda-chuva ou o guarda-sol, contêm a essência da cultura clássica 

chinesa, sendo o conceito cultural – “união entre cosmos e humano”. Na mitologia chinesa, 

o guarda-chuva também é um dos oito símbolos budistas, pertencentes aos oito imortais.           
           Na faiança portuguesa, encontra-se uma quantidade considerável de peças 

retratando a figura humana com guarda-sol, especialmente de monges taoistas ou budistas. 

Estas figuras humanas possuem características em comum em termos de vestes, de postura 

e de movimento, etc., embora a composição da imagem e a utilização das peças sejam 

variadas.   
         O prato de suporte 6791-MNAA, feito na segunda metade do século XVII, tem a 

forma circular com o rebordo e o anel central elevado. Toda a imagem da peça é dividida 

em dois planos pelo anel central. O plano central mostra um monge sozinho, de túnica 

comprida, de pé sobre um rochedo e tendo um guarda-sol nas mãos. Por detrás do monge, 

erguem-se edifícios afastados, parecidos com uma capela. Ladeando o anel central, quatro 

figuras humanas são desenhadas em segundo plano. Observando com atenção, elas são 

similares ao monge retratado no primeiro plano. As figuras humanas e os cenários onde 

elas se encontram inseridas são separados por quatro palmeiras. Cada cenário é composto 

por um monge trajando uma túnica comprida de mangas largas, sentado sobre um rochedo 

e debaixo de um grande guarda-sol. Ao lado esquerdo do monge, ficam uns edifícios 

afastados. Independentemente de serem os monges ou serem os motivos decorativos ou 

vegetalistas, os quatro cenários são bastante idênticos, quatro partes repetidas circundando 
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a representação central. Acontece o mesmo no prato de suporte 00406-MAD, feito entre 

1660 e 1680. O fundo apresenta uma reserva central circular, decorada com dois monges 

sentados, em que um deles segura uma sombrinha. As figuras estão rodeadas por motivos 

florais e folhas (Susana, 2008, p.73). 
Para além desses dois pratos de suporte da faiança, também se encontram peças de 

porcelana como o jarro e o prato de suporte. Segundo as palavras da estudiosa Zhu Ying, 

este tipo de conjunto foi feito na China e exportado para o mercado externo, a fim de 

satisfazer as necessidades do estilo europeu. De facto, o design dessas peças foi baseado no 

conjunto europeu feito de prata (Zhu, 2009, p.123). Embora a qualidade de desenho não 

esteja ao mesmo nível, devido aos motivos semelhantes, às composições idênticas e outros 

aspetos parecidos, parece-nos que os pratos de suporte 6791-MNAA e 00406-MAD 

partilham a mesma referência da porcelana de imitação.   

Também há figuras humanas segurando um guarda-sol, especialmente monges, 

desenhadas individualmente no medalhão central dos pratos ou no bojo dos potes da 

faiança portuguesa. Por exemplo, o prato 6663-MNAA é decorado no medalhão central 

com um monge trajando uma túnica comprida e segurando um guarda-sol na mão direita, 

adornado pelos edifícios estranhos e motivos vegetalistas. O desenho deste prato é exato e 

por causa dos bigodes, a nosso ver, esta figura pode ser considerada um monge taoista. O 

prato 311-MNAA também apresenta uma figura humana semelhante, sem bigodes mas 

com o cabelo amarrado. O mesmo sucede com o pote 2410-MNAA, onde também 

encontramos um monge taoista semelhante aos referidos anteriormente, apesar de os 

desenhos serem grosseiros e a proporção entre o corpo e a cabeça ser anormal. No budismo 

existe a cerimónia de Ti Du [tonsura] (em chinês: 剃度), cortando os cabelos e 

simbolizando o livramento dos pensamentos que distraem, para se tornar praticante budista 

com todo o coração. Portanto, as figuras humanas dessas faianças com cabelos compridos 

parecem os monges taoistas, que podiam manter os seus cabelos, em vez dos budistas.   

Curiosamente, quase todas as peças de faiança portuguesa com a imagem do monge 

budista segurando um guarda-sol foram feitas na segunda metade do século XVII e 

pertencem ao tipo designado normalmente como “Desenho Miúdo”. O prato 6783-MNAA, 

feito no primeiro quartel do século XVII, é uma exceção. Tem o motivo central contido no 

medalhão composto por motivos chineses, constituído por figuras orientais segurando um 

guarda-sol, com paisagem exótica. A aba está decorada com motivos florais (Monteiro, 
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1994, p.64). Pormenorizando, no medalhão central encontram-se três monges budistas que 

se protegem do sol com um guarda-sol. Estão vestidos com longas peças de vestuário com 

mangas grandes. Entre eles, dois ficam sentados num rochedo partilhando um guarda-sol, 

enquanto outro fica deitado noutro rochedo, sozinho. Rui Trindade refere que a imagem 

ilustra duas cenas simultâneas de um jardim representado em perspetiva “aérea”, numa 

tentativa de visualização da paisagem usada na pintura chinesa da época, num género de 

poesia visual, sob a temática da primavera (Trindade, 2016, p.222). 

Atrevemo-nos a concluir que o prato 6783-MNAA e outros com o mesmo motivo 

feitos durante o primeiro quartel do século XVII são a referência inicial para as peças feitas 

em larga escala no terceiro quartel do século XVII, tais com as faianças referidas 

anteriormente e os pratos 3787-MNAA, 2401-MNAA, 93-MNAA, 48-AM, entre outros. 

No nosso ponto de vista, o motivo do monge budista com guarda-sol, frequente na 

faiança portuguesa, não é uma decoração típica da porcelana chinesa, mesmo que o tema 

taoista seja popular durante alguns períodos da dinastia Ming e sobretudo no período 

Jiajing. Todavia, até este momento, não encontrei o motivo do monge budista segurando o 

guarda-sol na porcelana chinesa idêntico aos da faiança portuguesa. Deste modo, não 

podemos eliminar a possibilidade de o hibridismo provir da manufatura holandesa. Devido 

à minha falta de conhecimento relativo a faiança holandesa, não sou capaz de discutir mais 

este motivo e de fazer uma comparação iconológica.  

  

4.5. Grupo V  
        Dada a complexidade dos desenhos, provavelmente existem mais alterações 

figurativas e expressivas da porcelana chinesa, transposta para a faiança portuguesa, em 

termos do motivo da figura humana. No entanto, também há algumas peças da faiança 

portuguesa do século XVII nas quais se copiava rigorosamente a figura humana retratada 

na porcelana chinesa. Optamos por apresentar dois casos representativos:  
O prato 2403-MNAA, feito na segunda metade do século XVII, tem uma decoração 

típica de paisagem chinesa, com uma corça ao fundo e novos temas orientais na aba. Como 

Reynaldo dos Santos relata no seu livro, este prato é um dos exemplares mais encantadores 

deste tipo decorativo. No verso-centro está MARQUES, nome certamente da pessoa a que 

era destinado (Santos, 1960, p.55). Posteriormente, João Pedro Monteiro descreve também 

o mesmo prato, dizendo que tem o covo decorado por uma corça e uma figura de oriental 



	 172	

circundados por paisagem exótica, de que se destacam duas árvores, dentro de faixa 

circular. A aba está decorada com figuras de orientais e paisagem exótica (Monteiro, 1997, 

p.118). Entretanto, embora este prato seja feito na segunda metade do século XVII e seja 

considerado como decoração “Desenho Miúdo”, segundo a designação de José Queirós, a 

nosso ver, ele apresenta algumas características distintas, que bastam para atrair a nossa 

atenção.  

No medalhão central mostra-se uma atmosfera chinesa, onde os dois planos estão 

separados por um balaústre ao estilo chinês. Mesmo que tenha uma proporção 

desequilibrada entre a cabra (ver o capítulo sobre o motivo animal – cabra) e a figura 

humana, e seja bastante estranha a relação de distância entre os motivos mais próximos e 

os mais afastados, a imagem, ao estilo chinês, é parecida com a da porcelana chinesa. O 

monge desenhado neste prato também me parece diferente dos monges taoistas com o 

guarda-sol, fazendo lembrar uma figura humana surgida na porcelana da dinastia Ming.  

Encontra-se um género de porcelana no reinado Jiajing na qual se desenha o monge 

budista, identificado como Bodhidharma (Wang, 2009). Relativamente ao Bodhidharma, as 

fontes históricas são praticamente inexistentes, a maioria da informação sobre ele provém 

do conhecimento popular e de lendas. A primeira biografia de Bodhidharma foi um breve 

texto escrito por um monge chinês do século VII, cujo nome é Daoxuan, e foi escrito cerca 

de um século depois da morte de Bodhidharma (Encyclopaedia Britannica Online). A lenda 

menciona uma prática de Bodhidharma denominada "olhar-parede" (壁观, bìguān), que 

estava relacionada com a meditação budista e posteriormente considerada Chan na China, 

Zen no Japão, etc. Também teria ajudado os monges do templo de Shaolin, no que respeita 

às artes marciais. Todavia, obviamente Bodhidharma, sendo um monge budista, não devia 

ser desenhado na porcelana do período Jiajing, quando o próprio imperador foi um adepto 

fanático do taoismo. Por conseguinte, relativamente às obras artísticas, o círculo luminoso 

que na porcelana de outros períodos se costumava inscrever por cima da cabeça de 

Bodhidharma foi retirado e Bodhidharma foi desenhado em forma de monge taoista na 

porcelana feita no período Jiajing, correspondendo à política social daquele tempo e ao 

gosto estético do imperador. Esta imagem de Bodhidharma sentado torna-se um motivo 

estilizado, designado como Damo Mianbi [Bodhidharma olhando a parede], sendo um 

motivo muito popular e aplicado amplamente na porcelana chinesa até ao final da dinastia 

Ming e ao início da dinastia Qing (Wang, 2009).  
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O prato 6778-MNAA, feito na segunda metade do século XVII, quer seja no seu 

tema narrativo, quer seja nas figuras humanas expressivas ou nos motivos decorativos 

acompanhados no fundo da imagem, corresponde perfeitamente ao modelo apresentado na 

porcelana chinesa. O medalhão central mostra um cenário tradicional ao estilo chinês, onde 

se destacam, no lado direito, duas grandes árvores retas e as nuvens flutuantes no céu, e, do 

lado esquerdo, remotamente surge um reino de fadas rodeado pelas nuvens flutuantes, 

como se fosse a ilha de Penglai. Em frente de um balaústre, ostentam-se duas figuras 

humanas. Diferentes da maioria das figuras humanas retratadas na faiança portuguesa, elas 

possuem características distintas que permitem ser identificadas. Os dois homens trajam 

grandes túnicas e apresentam os toucados oficiais Wushamao (em chinês: 乌纱帽, 

formalmente conhecidos como futou). Este tipo de toucado é utilizado pelos oficiais da 

corte durante a dinastia Ming, composto por um chapéu preto com duas abas em forma de 

asa, de placas finas e ovais em cada lado. Segundo o capítulo 61 de Da Ming Huidian [Leis 

Coligidas da Dinastia Ming], os habitantes comuns não estavam autorizados a usar este 

tipo de toucado, a menos quando assistiam às cerimónias de casamento ou outros eventos 

envolvendo membros imperiais (Chinese Text Project, Wiki Online).    

Os dois oficiais ficam frente a frente, e um deles segura um objeto. Não é possível 

identificar o objeto, mas podemos inferi-lo baseando-nos nos temas e nas imagens 

apresentados na porcelana chinesa semelhante a este prato da faiança. 

Uma possibilidade é mostrada na dissertação de mestrado de Wang Yue. Na página 

13, a autora mostra três peças da dinastia Ming, pertencentes ao tema de Bai Guan Tu 

[Imagem da visita ao oficial do governo] (em chinês: 拜官图), que liga aos Exames 

Imperiais. Os Exames Imperiais começaram na dinastia Sui, em 605, eram compostos por 

uma série de provas para selecionar as pessoas ilustres entre a população comum para 

servirem a corte imperial. Na dinastia Ming, o sistema de Exames Imperiais era 

especialmente influente. Deste modo, vários temas remetem para os Exames Imperiais que, 

tanto de modo explícito como de modo subtil, foram retratados na porcelana chinesa, no 

forno imperial bem como no privado. Bai Guan Tu [Imagem da visita ao oficial do governo] 

era um desses, mostrando que antigamente as pessoas que passavam nos exames imperiais 

tinham de visitar o examinador principal para expressar os seus agradecimentos. Também 

existiam as visitas por cortesia entre oficiais do governo, por respeito ou por necessidade 

de contacto emocional, entre outros motivos. As figuras humanas desenhadas no prato 
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6778-MNAA são idênticas aos oficiais do governo mostrados na porcelana chinesa e o 

objeto nas mãos provavelmente retrata alguma oferenda. 

Baseada na forma do objeto nas mãos da figura humana representada no prato 

6778-MNAA, levanto aqui a possibilidade da cópia deste prato. No período Kangxi da 

dinastia Qing, um motivo que se chama Shang Gu Tu [Imagem de apreciar as antiguidades] 

estava na moda. O prato de porcelana apresentado no livro de Ma Weidu descreve um 

cenário onde um oficial do governo está a apreciar atentamente o objeto nas mãos do seu 

jovem assistente. Portanto, podemos inferir com alguma ousadia a ligação entre a imagem 

desenhada no prato 6778-MNAA e a imagem de Shang Gu que costumava surgir nas 

porcelanas do período Kangxi.  

 

4.6. Conclusão 
O povo chinês sempre preferiu, sensivelmente e implicitamente, expressar a sua 

emoção com a ajuda dos motivos existentes na natureza. Neste sentido, a personagem e a 

dignidade pessoal foram atribuídas aos muitos motivos animais e vegetalistas, enquanto o 

motivo da figura humana que apresenta realmente a aparência e o estado do próprio povo 

surge na cerâmica com menos frequência que outros.  
 Da porcelana chinesa à faiança portuguesa, recorrendo a um processo complexo de 

imitação, o motivo da figura humana foi talvez aquele que sofreu maior alteração, 

deformidade e transfiguração. Por causa disso, existem muitas peças da faiança portuguesa 

do século XVII que possuem características salientes do estilo chinês e nas quais ainda se 

mantêm dúvidas de identificação sobre algumas figuras humanas desenhadas e copiadas. 

Até em alguns casos, a distinção entre género masculino ou feminino da figura humana é 

uma sugestão polémica. Contudo, exatamente por causa disso, é possível observar a 

diferença entre os valores estéticos oriental e ocidental em vários aspetos, através do 

motivo da figura humana.  
 Devido à complexidade e à variedade do motivo da figura humana, nesta parte 

mostrámos apenas alguns casos mais representativos e característicos. Observando essas 

peças da faiança portuguesa, conferindo alguns aspetos característicos mostrados na 

porcelana chinesa, é possível resumir alguns aspetos gerais no que diz respeito ao motivo 

da figura humana.  

 Geralmente, na estrutura da composição da imagem, apresenta-se o sentido 
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ordenado em que os motivos principais e os secundários estão desenhados 

organizadamente. Destaca-se sempre o papel notável da figura humana na parte mais 

saliente da imagem, sem que faltem os motivos decorativos para adornar o cenário onde a 

figura humana se encontra inserida. Observando os motivos da figura humana, na maioria 

dos casos deparamos com a figura humana desenhada no medalhão central do prato ou no 

bojo de relevo do pote.  

 Na cultura chinesa, o valor estético e a atitude face à beleza feminina 

frequentemente se reflete nas descrições e nos desenhos da figura do corpo humano. Por 

exemplo, na dinastia Tang o povo chinês considerou a figura roliça como beleza feminina. 

Deste modo, as figuras femininas roliças surgiram em larga escala na pintura chinesa da 

dinastia Tang. O que também acontece na porcelana chinesa é que as peças dos diferentes 

períodos, apresentam uma variação nas figuras do corpo humano. No entanto, muitas 

figuras humanas manifestam-se longilíneas na faiança portuguesa, provavelmente 

influenciadas pela manufatura holandesa. 

 No que diz respeito à relação entre as figuras humanas e outros motivos decorativos, 

não importava muito a proporção no desenho tradicional chinês. As conotações culturais e 

os pensamentos profundos que os artistas queriam transmitir podiam substituir as relações 

rigorosas da proporção da figura humana, sobretudo a partir do momento em que o motivo 

Shanshui entrou na moda. Mesmo assim, ainda se obtém geralmente uma sensação de 

harmonia e equilíbrio na porcelana chinesa. Ora, na maioria das peças de faiança 

portuguesa as figuras humanas são representadas exageradamente grandes, em comparação 

com os outros motivos decorativos no cenário. Os traços simplificados e as formas 

abstratas frequentemente aplicados ao desenho da figura humana na porcelana chinesa 

quase nunca foram representados na faiança portuguesa. Também influenciada pela pintura 

tradicional chinesa, a expressão da distância entre os objetos afastados e os objetos 

próximos é razoável na porcelana chinesa. A relação entre os motivos principais e 

secundários, a distância entre a figura humana e os motivos decorativos na paisagem são 

espaçadas na porcelana chinesa, apresentando uma sensação espacial de três dimensões. 

Todavia, em muitas peças da faiança portuguesa apenas existe um foco no desenho de 

algum motivo principal e particular, ignorando a relação espacial. 

 Para além disso, devido à falta de competência demonstrada no desenho, a túnica 

com partes plissadas, o rosto e a expressão facial, entre outros pormenores, não foram bem 
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representados na faiança portuguesa.  

 Para além dos aspetos gerais exibidos na porcelana e na faiança, as peças que expus 

nesta parte também apresentam outras características no que alude à faiança com figuras 

humanas. Sintetizo-as em três aspetos, os quais são a problemática da história narrativa, a 

combinação entre a figura humana e o animal e a combinação entre figura humana e objeto.   

Na porcelana chinesa, a forma expressiva do motivo da figura humana é 

principalmente baseada na história narrativa. As imagens apresentando as figuras humanas 

não são construídas por vontade própria, nem com desenhos casuais dos artesãos chineses. 

Ao contrário, são imagens baseadas em diálogos ou cenários tirados do teatro, da literatura, 

etc. Vários motivos tradicionais com figuras humanas são uma ilustração simplificada 

através de um efetivo epítome. Como se explica no livro intitulado Porcelana Kraak: O 

desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, os 

temas narrativos, tirados das novelas populares, histórias, dramas e paisagens, substituíram 

os símbolos imperiais. As cenas narrativas ilustradas no grupo de pratos e taças de 

porcelana kraak baseiam-se muito provavelmente em xilogravuras tiradas de novelas ou de 

outras formas literárias, mas a identificação da obra exata a que está ligada cada cena é 

muito difícil de determinar (Canepa, 2008, p.285).  

Não podemos ignorar a possibilidade de que os artesãos europeus conheciam 

algumas histórias narrativas por detrás da figura humana, no entanto, a maioria das 

catalogações feitas pelos investigadores portugueses mostra um sentido confuso. Por 

exemplo, a referência literária da figura humana é sempre a mesma. Muitas figuras 

humanas foram identificadas como os ‘Oito Imortais’, mesmo que a figura humana seja 

retratada na peça individualmente. No entanto, os “Oito Imortais” referem-se a oito 

imortais taoistas na lenda chinesa, conhecidos como “Imagem de Oito Imortais” ou 

“Motivo de Oito Imortais”. As figuras artísticas dos “Oito Imortais” são bastante variadas, 

surgindo em várias obras artísticas. Para satisfazer a necessidade do divertimento folclórico 

e do prazer estético, as oito figuras humanas representam uma variação da faixa etária, do 

estado social, da condição económica e da ocupação profissional, refletindo assim a 

casualidade, a diversidade e o divertimento na arte folclórica.  

No entanto, o motivo dos “Oito Imortais” surge na porcelana chinesa em forma de 

conjunto, nos temas de Baxian Zhushou [Oito Imortais celebram o aniversário de Xi 

Wangmu], Baxian Guohai [Oito Imortais atravessam o mar], etc. Na mitologia chinesa, os 
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oito imortais celebram o aniversário de Xi Wangmu em Yaochi, onde todos ficam 

alcoolizados e têm de atravessar o mar. Todavia, em vez de fazerem a travessia de barco, 

cada um deles utiliza uma ferramenta de poder para o efeito. Essas ferramentas de poder 

tornam-se nos símbolos dos oito imortais. Na dinastia Ming, especialmente nos períodos 

Wanli e Jiajing, o motivo dos “Oito Imortais” foi amplamente desenhado na porcelana. A 

partir do período Kangxi da dinastia Qing, o motivo das “Oito ferramentas de poder dos 

Oito Imortais” começou a tornar-se usual e foi substituindo o motivo dos “Oito Imortais” 

com figuras humanas (Feng, 1998, p.258). Contudo, quer seja com oito objetos ou com 

oito figuras humanas, o motivo relativo aos “Oito Imortais” é sempre retratado na 

porcelana com oito elementos juntos, ligado fortemente a uma história lendária.  

De facto, como se de uma gota do mar se tratasse, o motivo “Oito Imortais” é 

apenas um dos numerosos motivos chineses no que diz respeito à figura humana. Quanto a 

esta problemática da história narrativa, obviamente, o motivo da figura humana, que 

contém uma abundância de história e de literatura, integra uma iconologia complexa, 

também adaptada às circunstâncias e com diferentes camadas de significado, de acordo 

com o observador e a intenção do seu criador.  

 Com o propósito de realizar a integração completa da história narrativa ou de 

compor algum proverbio chinês contendo uma conotação cultural e expressando as boas 

expectativas, por vezes, na porcelana chinesa, aparecem motivos da figura humana 

combinados com animais ou com objetos. Este tipo da combinação original, surgida 

intencionalmente na porcelana chinesa, foi impossível de ser integralmente copiada na 

faiança portuguesa. 

 Na porcelana chinesa, parece existirem motivos coordenados. Por exemplo, na 

representação do taoismo, costumam existir motivos decorativos e significativos, tais como 

o pinheiro, o lingzhi, a nuvem de ruyi, etc., para criar e adornar uma atmosfera de fantasia, 

e que foram atribuídos aos contextos cultural e religioso, principalmente no período Jiajing. 

Ao mesmo tempo, sendo um dos principais motivos do taoismo, o grou foi desenhado em 

larga escala na porcelana chinesa, visto que se estabeleceu a arte mágica da “convocação 

dos grous”. Posteriormente, as cenas estilizadas foram-se desenvolvendo, baseadas nos 

motivos contendo a mesma conotação religiosa. Deste modo, os monges taoistas foram 

sempre retratados acompanhados com o grou.  

 Além da conotação religiosa, existe também a combinação entre figura humana e 
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animal para expressar um provérbio através de homónimos. O caracter “veado” (em chinês: 

鹿, em pinyin: lù) é homónimo do caracter “禄” (em pinyin: lù), tendo os significados de 

salário oficial e de posição social. Aproveitando a riqueza simbólica dos homónimos, o 

povo chinês inteligentemente criou cenas estilizadas, tal como a cena Gaoguan Houlu [alta 

posição social com o alto salário] (em chinês: ⾼官厚禄) composta por um oficial do 

governo e um veado por trás dele. Na língua chinesa, hou também é homónimo do caracter 

significando “atrás de”, portanto, a cena de um veado atrás de um oficial exprime 

lucidamente a expectativa de obter a melhor posição e o melhor salário no governo.  

 Também surge a combinação da figura humana específica com um animal na 

porcelana, que deriva da narração literária ou provérbio antigo. Geralmente na porcelana 

chinesa, quando se encontra um ancião montado num boi, considera-se o ancião como o 

grande filósofo Laozi. É dito que antes de Laozi passar pela Hanguguan para o mundo 

ocidental, que era um desfiladeiro antigo, a guarda do desfiladeiro Yinxi tinha visto um ar 

roxo flutuando do lado oriental e sabia então que um homem sábio ia passar. Como já era 

esperado, Laozi surge então montado num boi. Esta história foi registada em Shiji 

[Registros do Historiador] e posteriormente o ar roxo, vindo do lado oriental, passou a 

simbolizar a boa sorte. Por isso, a figura de Laozi combinada com a do boi sempre foi 

desenhada na porcelana chinesa (Deng, 2014, p.20).  

 A combinação da figura humana com animais remete para o contexto religioso, 

para o provérbio formado por homónimos e para as narrações lendárias e literárias. 

Construir uma associação imaginária entre a imagem observada e a imagem descrita pelas 

palavras não é nada fácil e, ainda que seja possível para a maioria dos chineses, torna-se 

uma tarefa impossível para os artesãos portugueses. Por isso, quase não se mantém 

nenhuma combinação original da porcelana chinesa após o processo de imitação da faiança 

portuguesa. O motivo animal e o motivo da figura humana, surgem individualmente nas 

peças da faiança portuguesa, tornando-se protagonistas únicos, perdendo assim a sua 

função de conjunto, formada intencional e meticulosamente pelos artesãos chineses.   

 Observando com atenção as peças da faiança portuguesa, nota-se que uns objetos 

tradicionais da cultura chinesa foram desenhados nelas no século XVII, de modo sensível 

ou de modo saliente, tais como o balaústre, o instrumento musical, as antiguidades, etc.  

 Embora os artesãos portugueses tivessem dificuldades em copiar as figuras 

humanas, os pormenores de rosto, os sentimentos e as emoções, etc., em alguns casos eles 
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não se esqueceram dos objetos que acompanhavam a figura humana. Acredito que os 

objetos copiados na faiança desempenham funções especiais. Por um lado, os artesãos 

portugueses gostaram de copiar esses objectos de forma simples, com poucos traços, mas 

bastante exóticos para a cultura ocidental. Os artesãos portugueses criaram cenas exóticas 

ao estilo chinês mesmo sem compreenderem de forma profunda os desenhos originais da 

figura humana e dos objetos. O caso de balaústre chinês prova este ponto de vista. Na 

faiança portuguesa, várias figuras humanas são desenhadas em frente de um balaústre 

chinês. Sendo um motivo vulgar na porcelana chinesa, o balaústre inicialmente foi copiado 

para a faiança portuguesa acompanhada por outros motivos chineses. Posteriormente, ele 

torna-se um elemento muito comum na faiança portuguesa para adornar a cena total do 

estilo chinês. Por outro lado, algumas cenas famosas desenhadas na porcelana chinesa 

derivam das alusões à literatura clássica, à narração histórica, etc., nomeadamente Si Ai Tu 

e Xi Qin Fang You, etc. 

 A figura humana, sendo um motivo bastante difícil de identificar e analisar, obriga-

nos a procurar novas falhas para discutir o mesmo assunto e descobrir novas perspetivas.  

 Outro fenómeno peculiar surgido especialmente nos motivos da figura humana da 

faiança portuguesa é que muitas cenas populares retratadas na porcelana chinesa do 

período de transição, sobretudo na porcelana kraak, não foram copiadas para a faiança 

portuguesa. Por exemplo, não se encontram peças de faiança portuguesa com as figuras 

representadas nas peças de porcelana kraak, feitas do período de Chongzhen, que estão 

sempre envolvidas em atividades, como caminhar, falar, ler, etc. (Canepa, 2008, p.282). 

Este tipo de pratos e taças normalmente apresenta um desenho caraterístico que combina a 

típica cercadura apainelada das porcelanas kraak com cenas narrativas que ilustram figuras 

e flores estilizadas. As figuras humanas retratadas são frequentemente camponeses com 

ferramentas agrícolas, tais como os exemplos representados nos pratos da figura 18 

(Canepa, 2008, p.39), de entradas 51, 52, 53, 54 (Canepa, 2008, p.283, 287, 291, 293), etc. 

De acordo com o motivo da túlipa estilizada e a forma da figura humana, provavelmente 

este tipo de porcelana kraak era destinado especificamente ao mercado holandês. Por esta 

razão, não se encontram figuras humanas semelhantes às desenhadas na faiança portuguesa.  

Entretanto, a figura humana desenhada na cerâmica, quer seja na porcelana chinesa, 

quer seja na faiança portuguesa, não pretende apenas exprimir as expectativas do coração, 

mas também ilustrar o lugar tranquilo de que as pessoas andavam à procura, confessar o 
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desejo profundo do pensamento, assim como mostrar o conhecimento, a interrogação e as 

reflexões que surgem quando um povo enfrenta a sua própria cultura, a sua própria etnia e 

a sua própria sociedade.     
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Capítulo V - Motivo shanshui na faiança portuguesa e na porcelana 

chinesa 
 

Como a própria natureza, a arte da paisagem tem sido sempre o contraponto à 

anarquia e à desordem causadas pelos próprios homens. Ainda que seja raramente a 

representação fidedigna do mundo, é a visão do modo que gostaríamos que fosse. Por 

vezes, a arte da paisagem natural transmite o sentimento da harmonia entre a natureza e a 

humanidade; noutros casos, ela é uma imagem da pátria da uma nação, convocando 

memórias e, por vezes, pode ser um mundo ideal estabelecido nos sonhos humanos. Na 

realidade, a arte da paisagem é uma maneira de conhecer a nossa civilização e algumas das 

suas eras, observar as tristezas e as alegrias da nossa vida. 

Na China, sobretudo durante os tempos antigos, a paisagem encontra-se sempre 

ligada aos homens de letras. Cada um dos homens de letras no seu coração uma shanshui, 

onde conseguia fugir da confusão do mundo real. As expressões emocionais sobre a 

paisagem nos poemas ou na literatura não são visíveis, portanto os homens antigos 

pintavam a paisagem, ou seja, consideraram-na como “a pintura no poema e o poema na 

pintura” (em chinês: 诗中有画，画中有诗).    

A pintura tradicional chinesa de paisagem é designada por shanshui. Shanshui 

significa literalmente “montanha e água”. A montanha é representativa do poder cósmico 

de yang e a água de yin. É incontestável que o motivo shanshui na cerâmica deriva da 

pintura chinesa. A pintura shanshui tornou-se numa forma artística independente na 

história da pintura chinesa a partir dos séculos IV e V.  

A referência mais antiga à pintura shanshui, presente em Hua shanshui xu [Prefácio 

sobre a Pintura shanshui] de Zong Bing (375-443), pode remontar ao século IV e o seu 

surgimento está intimamente relacionado com a filosofia chinesa, especialmente o taoismo 

(Bush & Shih, 2012, p.36; Cahill, 2013, p.21).  

É provável que o termo shanshui provenha da história de Zong Bing, que viajou 

muito tempo pelas montanhas e pelos rios à procura da inspiração da natureza. Ao fim de 

alguns anos, deixou de ser capaz de o fazer por razões de saúde. Um dia, lamentando a 

situação física que lhe restringia a contemplação da natureza, teve uma ideia. Pegou no seu 

pincel e começou a esboçar montanhas e rios que tinha visto durante a experiência anterior. 

Depois, deitou-se confortavelmente na cama, em frente da sua pintura shanshui, e viajou 
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espiritualmente pelas montanhas e rios que havia representado. Esta famosa história de 

Zong Bing Wo You (significa “viagem espiritual na cama”) desempenhou um papel 

essencial no surgimento da pintura shanshui (Wu, 2013).  

Zong Bing Wo You não foi apenas um assunto significativo na história da pintura 

chinesa. Também demonstrou uma vocação interior para compreender a pintura shanshui, 

tomando-a numa experiência conceptual e espiritual e não puramente visual. O tema de 

shanshui relaciona-se mais com o “ser” do que com o “ver” (Law, 2011).  

Shanshui foi um motivo essencial na história da pintura chinesa a partir dos séculos 

IV e V, mas é muito raro encontrar peças de porcelana com motivo shanshui antes das 

dinastias Ming e Qing. Nas dinastias Song, Jin e Yuan, o motivo shashui somente surgiu no 

forno Cizhou e era desenhado limitadamente nas obras de almofada da porcelana (em 

chinês: 瓷枕, uma configuração da porcelana  popular nas peças do forno Cizhou durante a 

dinastia Song). Importa indicar que o motivo shanshui da dinastia Song do Sul possui as 

características particulares, destacadas pela composição, pois coloca os elementos 

descritivos tais como a paisagem natural e a atividade humana, num canto pequeno ou em 

metade da composição, mantendo o espaço maior para o céu amplo, vazio e aberto. Uma 

vez que os dois pintores representativos são Ma Yuan e Xia Gui, os estilos das suas 

pinturas de composição são característicos e são respetivamente conhecidos como “um 

canto de Ma” e “meia parte de Xia”. De facto, a composição e o estilo, das pinturas de Ma 

Yuan e Xia Gui influenciaram profundamente as pinturas shanshui dos períodos 

posteriores à dinastia Song do Sul.  

Segundo os registos e os documentos atualmente existentes, não existe porcelana 

chinesa diretamente relacionada com o motivo shanshui na dinastia Yuan. No entanto, 

existem motivos da figura humana com uma abundância de contexto literário e histórico 

desenhados nas cenas da paisagem natural. Na dinastia Yuan, o shanshui encontra-se 

presente num fundo decorativo que contem a montanha, o rio, o pagode e outros elementos 

naturais e humanos, rodeando as figuras humanas centrais.  

No inicio da dinastia Ming, raramente se encontrava o motivo shanshui na 

porcelana chinesa. No reinado Xuande, embora os temas e os motivos da porcelana fossem 

variados, poucas vezes surge o motivo shanshui. Segundo as palavras de Yu Chunming, 

antes do período Jiajing da dinastia Ming, o motivo shanshui não surgia, sendo um tema 

independente na história da porcelana chinesa. O motivo de paisagem natural começou a 
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ser desenhado ampla e numerosamente entre o fim do período Jiajing e o início do período 

Wanli, simultaneamente, as peças da porcelana com o motivo shanshui também foram 

exportadas em larga escala (Yu, 2013, p.43).  

As razões da escassez do motivo shanshui na porcelana antes da fase final da 

dinastia Ming são bastante complexas. Existe uma grande probabilidade que esta escassez 

ocorra devido à perceção do prazer no motivo shanshui seja de difícil representação na 

porcelana, enquanto os motivos vegetalistas e animais podem desempenhar melhor a 

função do divertimento. Também a sua capacidade educativa é inferior à do motivo da 

figura humana com narração histórica ou temas religiosos.  

 Na época de prosperidade dos séculos XVII e XVIII, sobretudo do período Wanli 

ao período Kangxi, sendo uma fase de transição, na qual se desenvolve a porcelana azul e 

branca, wucai, fencai e até fanlang, o motivo shanshui é muito diferente do que fora 

inicialmente na pintura. As alterações talvez se relacionem, pelo menos em parte, com o 

facto de as peças com motivos shanshui obterem maior procura no mercado externo do que 

no interno. Isso acontece sobretudo com os motivos Nanking, Willow, Canton e Phoenix 

Tree. Além disso, os motivos relativos a shanshui tornam-se mais diversificados, os 

desenhos mais precisos e as composições mais maduras e estilizadas, com a maioria dos 

elementos tradicionais shanshui derivando da composição de xiliogravura de Huizhou, 

sendo uma forma artística especialmente popular no reinado Wanli da dinastia Ming.  

O motivo shanshui contem vários elementos no que diz respeito à essência da 

cultura chinesa, em termos dos elementos visuais apresentados na porcelana, bem como 

dos elementos ideológicos e filosóficos subjacentes à imagem, portanto, no motivo 

shanshui manifestam-se aspetos particulares da cultura chinesa. Entretanto, não é possível 

delimitar claramente o que é o motivo shanshui, nem sequer é necessário criar uma 

fronteira nítida entre o motivo da figura humana numa cena de paisagem natural e o 

motivo shanshui com figura humana, fazendo uma contagem da aparição dos respetivos 

motivos na imagem. A maioria das peças da faiança portuguesa que mostro nesta categoria 

pertence ao grupo “Desenho Miúdo”, é designado e classificado pelos investigadores 

portugueses, os quais nunca referiram o conceito de shanshui. Ora, optamos por selecionar 

as peças que partilham algumas características comuns, inspiradas na porcelana chinesa e 

as quais criam uma atmosfera tranquila e natural da paisagem shanshui. Embora alguns 

casos sejam diferentes em vários aspetos em relação às peças de porcelana chinesa, o 



	 184	

objetivo é, através dessas recriações e reinterpretações feitas pelos portugueses, mostrar a 

particularidade da cultura chinesa apresentada no motivo shanshui e discutir as diferentes 

formas de compreensão representadas nas alterações do mesmo motivo na faiança 

portuguesa.  

 

5.1. Grupo I  
Percorrendo a faiança portuguesa, encontra-se um grupo das peças com uma 

decoração bastante peculiar desenhada no medalhão central, tais como o prato 2402-

MNAA e o prato 6781-MNAA. De acordo com as palavras de João Pedro Monteiro, o 

prato 6781-MNAA, produzido na segunda metade do século XVII, é decorado no 

medalhão central com figuras orientais circundadas por paisagem exótica, em composição 

dividida ao meio por um rochedo alongado do qual sai uma árvore. A aba é decorada por 

paisagem exótica (Monteiro, 1994, p.134). Se observamos com atenção, o grande rochedo 

vertical é o eixo da composição, no lado esquerdo uma figura humana atravessa uma ponte 

e no lado direito parece existir uma figura que se protege debaixo de um grande guarda-sol, 

ficando em cima da água, marcada por traços azuis paralelos e concentrados. Quer seja a 

forma expressiva da figura humana, quer seja o desenho dos motivos decorativos, ambos 

foram retratados de forma grosseira, revelando uma tendência ao estilo ocidentalizado.    

Idêntico ao prato 6781-MNAA, em termos da composição, nos motivos desenhados 

e em outros aspetos, o medalhão central do prato 2402-MNAA, feito na segunda metade do 

século XVII, tem também o grande rochedo vertical como o eixo da composição, do qual 

sai uma árvore. Apesar da semelhança da maioria dos motivos desenhados, também 

existem pormenores diferentes. No lado esquerdo, parece-nos surgir um monge taoista 

segurando um guarda-sol na sua mão esquerda que atravessa uma ponte, dirigindo-se a um 

edifício com uma bandeirinha. No lado direito, um barco com uma grande vela desfraldada 

navega sobre a água, desenhada num fundo de cor azul e com traços grossos de azul escuro. 

Um barco desenhado sobre a água faz mais sentido do que a figura humana sobre a água 

desenhada no prato 6781-MNAA. Para além disso, a árvore que sai do grande rochedo 

parece o pinheiro surgido, por vezes, na porcelana chinesa.  

O barco parece a sampana chinesa, a árvore semelhante ao pinheiro e o edifício que 

possuí uma vaga semelhança com o pavilhão do estilo chinês, todos esses elementos 

presentes no prato 2402-MNAA bem como no prato 6781-MNAA levam nos considerar 
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este tipo da faiança com uma composição idêntica e particular próxima de uma cópia 

inspirada da porcelana chinesa.   

Foquemo-nos num grupo dos pratos de porcelana chinesa, com os medalhões 

centrais de composição idêntica, bem como com as decorações idênticas na aba, sendo 

estes os: 21-CMAG, 124-PS e 1829-MNSR. O prato 21-CMAG foi feito na segunda 

metade do século XVI enquanto os outros dois estão identificados com datação do período 

Jiajing da dinastia Ming.  

O fundo central do prato 21-CMAG é preenchido com uma paisagem marítima; um 

primeiro plano, muito vigoroso, construído por grandes rochedos verticais, dos quais o 

mais elevado, encimado por salgueiro, é o eixo da composição. Também aqui encontramos 

a ponte a ser atravessada pelo ancião e o seu jovem assistente, que parecem dirigir-se para 

o pavilhão de dois telhados, o pagode, a árvore plena de folhas e a lua no firmamento. 

Sobre a água, marcada por traços azuis paralelos, navega uma sampana de vela desfraldada 

(Matos, 1996, p.90). No medalhão central do prato 124-PS, encontramos uma ponte, um 

cavaleiro, o pavilhão para o qual se dirige, as grandes rochas verticais, o pagode e o 

pinheiro monumental com ramificações sendo o eixo da composição. Duas sampanas 

navegam e com uma com vela soprada pelo vento. Ao fundo, uma cabana ocupa uma ilha. 

A lua e uma constelação flutuam ao longe (o texto original em francês, Lion-Goldschmidt, 

1984, p.34). O fundo central do prato 1829-MNSR é decorado com medalhão dentro de um 

duplo círculo concêntrico, onde se vê uma paisagem aquática com várias ilhas rochosas, 

com montes escarpados e pagodes com vegetação, em vários planos. Sobre uma ponte 

passam duas figuras e um homem pesca num barco (Ficha de inventário de Matriznet).  

Além da decoração do medalhão central existem aspetos semelhantes nos três 

pratos, entre os quais se destacam as garças alternando com plantas desenhadas nas abas e 

as caldeiras sem decoração. Focando a nossa atenção nas decorações do medalhão central 

dos três pratos, embora tenham características diferentes, nelas foram claramente retratados 

a partir de um estilo de porcelana chinesa com a composição particular, dividida ao meio 

por o rochedo mais alto sendo este mais ou menos o eixo da imagem. No lado esquerdo 

deste rochedo grande, sempre surge a figura humana atravessando a ponte enquanto no 

lado direito desenham-se as sampanas sobre a água.  

Através da comparação entre as peças da faiança e da porcelana, em termos da 

composição da imagem total e do desenho dos motivos, acreditamos que as peças da 
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faiança foram inspiradas no mesmo tipo de motivo que as três peças de porcelana chinesa 

apresentadas aqui, mas com algumas alterações de forma.  

Em primeiro lugar, quer seja na faiança, quer seja na porcelana, destaca-se sempre 

no eixo central um rochedo grande, definido por traços inclinados. No entanto, os rochedos 

escarpados desenhados nas porcelanas, mesmo que em formas estranhas, ainda é possível 

serem identificados, enquanto os da faiança parecem bastante mais bizarros, devido a uma 

cópia imprecisa ou um mau entendimento. Relativamente à árvore saída do rochedo, a 

árvore retratada do prato 2402-MNAA é idêntica ao pinheiro desenhado do prato 124-PS, 

apesar de menos complexa e delicada e ter menos ramificações. Também a arvore 

desenhada no prato 6781-MNAA apresenta características semelhantes. No que diz 

respeito às figuras humanas, apesar de apresentadas de forma diferente, parecem-nos 

derivadas da porcelana chinesa, englobadas no mesmo tema histórico - Xie Qin Fang You 

[Vista ao Amigo com a Cítara Chinesa (Guzheng)] e todas parecem dirigiar-se a um 

pavilhão de dois telhados. No entanto, este pavilhão tem as caraterísticas do modelo 

tradicional chinês. O beiral do telhado ergue-se como se fosse um pássaro grande abrindo 

as asas, denominado de fei yan, que literalmente significa “o beiral que paira”, e que é uma 

das formas distintivas da arquitetura chinesa. Graça à sua elaboração especial, fei yan é 

capaz de alargar a entrada de luz e de melhorar a função de desaguamento, e ao mesmo 

tempo acrescentar um sentido estético ao edifício. Se observamos com atenção o prato 

2402-MNAA, no lado esquerdo, embora a proporção da figura humana seja anormal, esta 

segura um guarda-sol e dirige-se a um edifício.  

São notórios os esforços que os artesãos portugueses fizeram para copiar o pavilhão 

de estilo chinês representado na porcelana. Contudo, os telhados já não foram desenhados 

à maneira chinesa, no entanto, a sua representação na faiança portuguesa e a ocupação do 

mesmo ponto na composição provam a ideia de cópia da porcelana chinesa. Para além 

disso, os motivos desenhados nos dois lados do grande rochedo das peças da faiança 

portuguesa também são parecidos com os da porcelana chinesa.  

Este grupo do motivo shanshui da porcelana chinesa, bem como da faiança 

portuguesa, manifesta de forma evidente a característica de estilização. Por um lado, os 

motivos relativos ao taoísmo, como o pinheiro, a garça, o pagode etc., contêm o 

significado auspicioso e que pretende transmitir uma conotação religiosa, mais do que 

representar os prazeres dos homens da letra ligados ao motivo shanshui. De acordo com a 
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tese do mestrado de Liu Guangpu, este tipo do motivo shanshui estilizado, feito nos fornos 

privados durante a fase final da dinastia Ming, foi influenciado por motivos vegetalistas e 

animais dos fornos imperiais. No entanto, na medida em que o controlo dos fornos 

imperiais enfraqueceu, o motivo shanshui foi desenvolvendo-se e o estilizando-se, 

tornando-se mais livre e elegante, relacionado com os homens de letras (Liu, 2010, p.30). 

Por outro lado, a combinação dos motivos e a proporção irrealista dos elementos 

ilustrados parecem estranhas. No fim da dinastia Ming, os artesãos criativos chineses 

costumavam usar motivos, tais como a água, rios, quedas de água, com os elementos 

separando a imagem da paisagem natural, normalmente estilizados de alguma maneira 

abstrata. De facto, este motivo shanshui incomum parece-nos outro motivo semelhante, 

uma das composições mais intrigantes da porcelana chinesa do forno Zhangzhou, 

vulgarmente considerado como o motivo do “pagode rachado” (em inglês: split pagoda e 

em chinês: 裂塔纹), popular no final da dinastia Ming. Segundo o estudo de Eva Strober, 

esta composição somente é conhecida em grandes pratos e parece ter sido feita 

exclusivamente para exportação. Nenhum exemplo com motivo do “pagode rachado” foi 

apresentado nas coleções da China. Ao invés, é bastante conhecido no Japão e no sudeste 

asiático (Strober, 2015, p.30). Uma característica comum entre o motivo do “pagode 

rachado” e o motivo shanshui estilizado neste grupo é descrever uma paisagem das ilhas de 

Penglai. Na tradição taoista, as ilhas de Penglai são o lugar onde os imortais moram e um 

motivo popular dos pratos de Zhangzhou.  

Em comparação com as peças coevas feitas nos fornos de Jingdezhen, as peças com 

o motivo “pagode rachado” foram feitas grosseiramente. Quer seja o motivo shanshui da 

porcelana, quer seja o motivo “pagode rachado”, nos ambos se descreve um paraíso onde 

os imortais vivem em ilhas, com as sampanas flutuando, enquanto na faiança portuguesa 

está ausente esse poder de expressão artística.  

Para além disso, embora seja uma copia inspirada em peças da porcelana chinesa, 

os artesãos portugueses somente escolheram desenhar a decoração do medalhão central e 

alterar a decoração combinada na aba. Na porcelana chinesa, mesmo que a imagem central 

seja preenchida por vários motivos, por causa das caldeiras sem decoração, ainda se deixa 

uma zona intermédia com espaço em branco para respirar, que corresponde ao valor 

estético da cultura chinesa. Contrariamente, as duas peças da faiança portuguesa criam um 

sentimento desorganizado e demasiado preenchido. 
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5.2. Grupo II  
Escolhemos duas peças da faiança portuguesa com características distintas, ainda 

que constituídas por uma figura humana ocupando um grande espaço na composição. 

Devido aos outros motivos poderem relacionar-se com o shanshui e à impressão global 

refletida nas imagens, optamos por analisá-las aqui.  

O pote 9585-MNMC, com decoração de “Desenho Miúdo”, foi feito na segunda 

metade do século XVII. O seu bojo encontra-se dividido em três faixas horizontais, sendo 

que a central é mais larga, decorada por quatro grandes reservas separadas por reticulado, 

contendo, cada uma uma figura oriental circundada por paisagem exótica (Monteiro, 1997, 

p.133). Observando com atenção, numa das quatro reservas, desenha-se uma grande figura 

chinesa, com o seu traje orientalizado, atravessando uma ponte. Aliás, parece estar a fazer 

Tai Chi. À esquerda, destaca-se um pagode. Atrás, emergem as rochas flutuantes de cores 

heterogéneas. Para preencher os espaços em branco, o artesão dispôs ramos de árvore ou 

de arbusto. Os traços não são cuidados, nem as cores estão bem preenchidas. Na outra 

reserva, constitui-se uma estrutura compositiva semelhante à primeira. À esquerda, surge 

um rochedo escarpado de onde saem os ramos de uma árvore. No centro, destaca-se, da 

mesma forma, uma grande figura humana, trajando uma túnica comprida e segurando na 

sua mão uma bengala, olhando para o horizonte, como se apreciasse a beleza da natureza. 

À direita, ergue-se igualmente um pagode de forma simplificada e abstrata. Um pássaro de 

proporção desmesurada acompanha a figura humana. As nuvens a distância remota 

flutuam-se livremente no céu.   

Nestas duas imagens, limitadas em reservas de forma circular, mesmo que se 

destaque as grandes figuras humanas, criam uma paisagem natural e tranquila com os 

elementos surgidos na porcelana chinesa. A composição das duas imagens é idêntica, 

embora as proporções sejam estranhas, e contem motivos bem organizados, uns próximos e 

outros remotos, como se fossem a versão alargada e grosseira das imagens shanshui 

desenhadas na porcelana chinesa.    

Similarmente, o pote com asas 00439-MAD, feito entre 1660 e 1680, mostra 

figuras humanas desenhadas em cena parecida ao shanshui. O seu bojo é decorado com 

uma sobreposição de planos, com paisagem oriental, onde se veem várias figuras humanas 

em distintos espaços com pontes, torre e jardim, envoltas por motivos florais e vegetalistas 

(Suzana, 2015, p.77). Embora as reservas separadas pelo reticulado do pote 00439-MAD 
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desapareçam, as figuras humanas são ordenadamente inseridas em quatro cenas diferentes. 

Há figuras humanas atravessando uma ponte, permanecendo ao lado de uma torre, sentadas 

numa balaústra (ou ponte), segurando na mão um guarda-sol, todas tradicionais e 

frequentemente retratadas na faiança portuguesa. São figuras trajando túnicas compridas de 

mangas largas e turbantes particulares, de estilo bastante estilizado. O resto da imagem é 

preenchido por arbustos, ramos ou vários motivos florais e vegetalistas.  

Obviamente, apesar de implicar elementos regulares relacionados com o motivo 

shanshui, nos potes do grupo II destacam-se as figuras humanas muito mais do que a 

atmosfera da paisagem natural. De facto, o estilo apresentado na faiança portuguesa, de 

certa maneira, corresponde à tendência mostrada no motivo shanshui da fase final da 

dinastia Ming, sobretudo no período Chongzhen. 

Segundo o estudo de Liu Guangpu, a imagem do motivo shanshui retratada no fim 

da dinastia Ming tinha tendência para a forma demasiado complicada e cheia, preenchida 

por vários motivos e quase sem espaços em branco (Liu, p.26, 2010). Especialmente nas 

porcelanas feitas no período Chongzhen, os motivos da figura humana eram bastante 

populares, destacando-se pelo seu grande tamanho. A maioria das formas da figura humana 

inspirava-se nos textos literários, teatros históricos, etc., ou diretamente retirada das obras 

de xilogravura. No entanto, estas figuras humanas demasiado grandes, mesmo que não 

cheguem a acordo com o valor estético tradicional do motivo shanshui da cultura chinesa, 

trazem um forte impacto visual e, o mais significativo, ostentam uma tendência obvia da 

secularização, a qual corresponde ao contexto social da época. Genericamente, no final da 

dinastia Ming, o domínio feudal estava em declínio enquanto a característica pessoal do 

povo chinês conseguiu libertar-se. Deste modo, estas alterações influenciaram vários 

aspetos da sociedade, tornando-os laicos e seculares, sobretudo em termos do valor estético 

e da forma artística.  

   

5.3. Grupo III  
Ao contrário da maioria das peças da faiança portuguesa com o motivo da figura 

humana, em proporção estranha, encontramos um exemplar bastante irregular, que é o 

prato 607-MNSR, feito na primeira metade do século XVII. Em rigor, este prato é única 

peça que encontramos que se enquadra na relação da proporção entre a figura humana e o 

fundo ambiental tal como surge no motivo shanshui da porcelana chinesa. Importa analisar 
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este prato individualmente e apresentar as suas características distintas, relacionadas com 

as da porcelana chinesa, assim revelando a particularidade da cultura chinesa e a 

descobrindo em que medida o povo português a entendeu.   

O motivo central do prato 607-MNSR encontra-se inscrito num círculo rodeado por 

uma faixa branca e é constituído por paisagem de influência oriental, com rochedos e 

vegetação, com um animal indefinido sobre uma árvore. Tem na orla cercada de motivos 

vegetalistas (Ficha de Inventário de Matriznet). Focando o motivo central, este animal 

indefinido sobre árvore parece-nos ser uma figura humana, devido ao desenho do rosto. 

Todavia, também não se pode eliminar a possibilidade de ser um pássaro ou outro animal. 

Na parte inferior da imagem, desenha-se uma balaustrada ou uma ponte. No lado direito, 

ergue-se um grande rochedo de cores heterogéneas, de onde saem os motivos florais. No 

outro lado, parece-nos desenhar-se uma árvore, com uma copa grande e grossa, em cima 

parcialmente coberta por outros motivos, que podem ser identificados como rochedos, 

nuvens, etc. Se consideramos os rochedos, as suas formas seriam semelhantes às dos 

rochedos estilizados desenhados do prato 10-CMAG feito do período Jiajing (Matos, 1996, 

p.79). O fundo central apresenta cinco gamos listrados, circulados por rochedos radiados 

das margens, os quais curiosamente foram delineados por um forte traço azul. A utilização 

dos diferentes tons no desenho dos rochedos, delineados por um forte traço azul e 

preenchidos em cor clara, condicionando o sentimento das várias camadas e a sensação de 

três dimensões de rochedos na porcelana chinesa, foi inadvertidamente feita também no 

prato 607-MNSR de faiança portuguesa. No entanto, esta decoração na parte superior da 

imagem do prato 607-MNSR parecida com o rochedo desenhado na porcelana, leva-nos a 

duvidar da sua identificação.  

Observando globalmente, especialmente a partir da estrutura compositiva da 

imagem, o prato 607-MNSR somos tentados a fazer a ligação com um típico motivo 

surgido, por vezes, nas peças da porcelana kraak. Por exemplo, o prato 9-JW pertence a um 

grupo de pequenos pratos e covilhetes kraak com uma decoração específica de romãs, 

moldadas na caldeira e no bordo. No medalhão central do prato 9-JW, é decorado com dois 

gamos de pé entre plantas floridas, sob um pinheiro parcialmente escondido por nuvens e à 

luz da lua, tudo pintado de forma bastante imprecisa com traços finos, pontos e aguadas de 

tinta (Canepa, 2008, p.118). De acordo com as palavras de Canepa, este motivo de ramos 

de árvores em lados opostos, que deriva da decoração pintada no tardoz dos pratos do 
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período de Jiajing (1522-1566), tal como o exemplar ilustrado na introdução (Fig.9), 

encontra-se em muitos tipos de pratos kraak, nomeadamente numa série de formatos e 

decorações moldadas (Canepa, 2008, p.138). Identicamente, encontra-se a garrafa 69-

CMAG feita no período Wanli, com o motivo de ramos de pinheiro parcialmente coberto 

por nuvem, em forma da cabeça ruyi. Como se relata na catalogação do livro A Casa das 

Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, o pinheiro 

anguloso estende os seus braços sobre as aves que voam e sobre o bambu, a ameixieira e a 

peónia arborescente, que brotam de um terreno com rochedos decorativos (Matos, 1996, 

p.98). 

Quer seja o prato 9-JW feito no período Jiajing, quer seja a garrafa 69-CMAG feita 

no período Wanli, ou outras peças de porcelana chinesa com grandes árvores parcialmente 

cobertas por nuvens, todas apresentam um tronco da árvore ocupando um grande espaço na 

estrutura compositiva, o que se reflete também no prato 607-MNSR da faiança portuguesa. 

A decoração da grande árvore, em forma particular, mas bastante idêntica à desenhada na 

porcelana, bem como a proporção da imagem, nomeadamente da figura humana com o 

fundo ambiental mostradas nesta peça da faiança, recordam-nos uma característica distinta 

do motivo shanshui, que é a relação entre a figura humana e a paisagem natural.   

 

5.4. Conclusão 
Neste conjunto, somente mostrei três grupos com poucas peças da faiança 

portuguesa, algumas das quais possuem várias características inspiradas da porcelana 

chinesa. Contudo, parece-nos que nenhuma peça de faiança portuguesa foi capaz de 

globalmente apresentar as características distintas do motivo shanshui, nem conseguiu 

refletir profundamente as ideias e a essência ocultas desta bela paisagem. Provavelmente 

foram duas razões principais que condicionem esta situação. 

Por um lado, a complexidade no que respeito aos desenhos do motivo shanshui e a 

ambiguidade dos contextos atrás do motivo shanshui, que determinam as dificuldades com 

que os artesãos portugueses provavelmente se depararam. De certo modo, o motivo 

shanshui é um sistema complexo, contendo vários elementos naturais, arquitetónicos e 

humanos. Não é fácil desenhar organizadamente todos os elementos numa imagem única. 

E ainda mais significativo, na cultura chinesa o motivo shanshui é um conceito artístico, 

cultural e filosófico, que sempre se relaciona com a filosofia, a ideologia, o valor estético, 
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o contexto histórico e social na China. Se os artesãos portugueses tivessem dificuldades em 

entender o motivo individual da porcelana chinesa, a compreensão do motivo shanshui 

ainda tornaria mais complexa. Por outro lado, no território português são raras as peças de 

porcelana chinesa com o motivo shanshui verdadeiro. Devido à falta de referência visual 

para copiar, existem naturalmente poucas peças da faiança portuguesa com motivo 

shanshui ou parcialmente inspirada do shanshui. No entanto, pretendemos mostrar duas 

peças representativas e únicas da porcelana kraak com motivo shanshui que encontrei em 

território português, as quais são os pratos 67-CMAG e 115-PS, com o objetivo de mostrar 

algumas particularidades da cultura e da arte chinesas, bem com as diferenças em relação à 

cultura ocidental.   

O prato 67-CMAG, feito cerca de 1600 no período Wanli e em Jingdezhen, 

apresenta uma imagem poética e idílica no medalhão central, em forma multilobada e 

recortada. De acordo com as palavras de Maria Antónia Pinto de Matos, a imagem retrata 

uma paisagem marítima do sul da China. A disposição dos elementos decorativos em 

diversos planos, comprova a mestria do artesão chinês e o domínio da terceira dimensão 

(Matos, 1996, p.118). Na verdade, no motivo central, o tema shanshui e o tratamento dos 

elementos são muito semelhantes aos da pintura tradicional chinesa. Compõe-se por três 

planos num efeito de perspetiva extremamente larga e distante. O primeiro plano mostra 

uma falésia com um arbusto, duas árvores e três pequenas figuras: duas junto à ponte do 

lado direito carregando algo aos ombros e uma na margem olhando outra que lança uma 

rede num barquinho. O rio calmo é sugerido por traços ondulantes e de cor azul muito 

clara, com o segundo plano separando o primeiro e terceiro plano. No terceiro plano, 

erguem-se as montanhas escarpadas e em camadas e, para além disso, as nuvens em 

movimento. Encontram-se formas semelhantes a estas montanhas distintas e características 

na pintura chinesa do século VIII.  

As montanhas escarpadas e as fendas insondáveis na pintura Minghuang Xingshu 

Tu [O percurso do imperador Ming Huang para Shu] (em chinês: 明皇幸蜀图), que 

atualmente está exposta no Museu do Palácio Nacional de Taipei, refletem um episódio 

histórico terrível e ilustram uma situação urgente e perigosa naquele momento, a fuga do 

imperador Xuanzong de Tang para Shu (Sichuan) após a rebelião de An Lushuan. 

Diferentes das montanhas escarpas do prato 67-CMAG bem como da pintura 

Minghuang Xingshu Tu [O percurso do imperador Ming Huang para Shu], as montanhas 
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desenhadas noutra peça da porcelana kraak trazem uma sensação completamente diferente. 

O prato 115-PS, produzido entre 1600 e 1610 do período Wanli, também mostra uma bela 

paisagem em diversos planos no seu medalhão central multilobado e recortado, retratada à 

maneira da pintura tradicional chinesa. O primeiro plano apresenta uma figura humana 

andando num cavalo que galopa na planície. Um rio calmo, definido por traços 

intermitentes, separa o segundo plano do primeiro. No segundo plano, um personagem 

montando um búfalo dirige-se a um pavilhão com dois andares. Por detrás do pavilhão 

surge uma grande árvore. No segundo e terceiro plano erguem-se as montanhas, menos 

escarpadas e quase sem crista, que nos dão uma sensação de tranquilidade e 

despreocupação. Daisy Lion-Goldschmidt referiu-se a esta peça dizendo que os planos 

sucessivos, rochedos e montanhas opõem-se, marcados no seu volume por “rugas” e 

pontos. Criam assim um efeito de perspetiva distante raramente encontrado no campo da 

cerâmica antes do período de Transição, mas de que há exemplos desde o reinado Jiajing 

(Goldschmidt, 1984, p.57).  

Este volume de “rugas” e pontos, é na verdade, uma das técnicas mais importantes 

no desenho da montanha na pintura chinesa, designada como Cun Fa (em chinês: 皴法), 

que literalmente significa a regra de rugas. Xu Shen, o autor do livro Shuowen Jiezi 

[comentários de caracteres simples e explicações de caracteres compostos] (em chinês: 说

⽂解字, é um dicionário chinês da dinastia Han), refere o caractere cun com seu significado 

original, sendo o cieiro nas mãos e nos pés. O investigador chinês também define o cun, 

explicando que cun é um símbolo de desenho correspondente à estrutura e à figura das 

montanhas e dos rochedos na natureza, como uma linguagem artística que os pintores 

chineses dos tempos antigos criaram para recordar e reconstruir a forma original da 

natureza (Gu, 2003, p.8). Os pintores chineses, que aplicam os modelos específicos de 

pensamento e de comportamento, tentam resolver a problemática entre a verosimilhança e 

expressividade.  

A técnica cun possui uma longa história na China. A partir da sua criação feita por 

Wang Wei da dinastia Ming, esta técnica foi-se desenvolvendo com o passar do tempo. Na 

dinastia Qing já existiam pelo menos dezasseis maneiras para esboçar as montanhas e os 

rochedos, baseados em Cun Fa (Tang, 2017, p.4). De facto, o surgimento de Cun Fa na 

dinastia Tang determina a independência final da pintura shanshui e a concretização da sua 

forma básica (Gu, 2013, p.74). Como uma das linguagens visuais mais distintivas na arte 



	 194	

chinesa, Cun Fa foi estabelecendo o seu sistema de símbolos e, ao mesmo tempo, 

começava a promover a tendência para as formas estilizadas. As alterações sensíveis 

recorrentes na Cun Fa ao longo da história da arte chinesa, embora quase impercetíveis são, 

de certo modo, os impulsionadores do desenvolvimento da pintura chinesa shanshui. O 

desenvolvimento da pintura chinesa shanshui prosseguiu dentro da tradição, através da 

reavaliação e redescoberta das obras antigas, assim estimulando e fazendo avançar a 

tradição. No entanto, parece que a pintura chinesa shanshui chegou a um ponto de 

estagnação e se tornou-se monótona e inalterável. O que o povo chinês fez foi reavaliar, 

reexaminar, recontextualizar, reconstruir, reinventar, reinterpretar e repensar o passado 

chinês como uma estratégia para desenvolver um presente complexo. Entretanto, quer seja 

a técnica cun ou a conotação cultural por detrás da técnica e o seu desenvolvimento, os 

seus contextos nunca atingiram um nível que os povos ocidentais compreendessem.  

Além do mesmo tema shanshui retratado no medalhão central, os pratos 67-CMAG 

e 115-PS possuem decorações parecidas na aba, divididas em nove grandes painéis 

recortados, separados por nove painéis estreitos, decorações típicas da porcelana kraak. 

Também os medalhões centrais são emoldurados por uma banda segmentada de motivos 

inspirados nos brocados: encanastrados, escamas imbricadas, suásticas, intercalados com 

elementos semelhantes a cabeças de ruyi. Estes dois pratos, muito provavelmente feitos no 

mesmo período em Jingdezhen, embora descrevam duas paisagens naturais distintas, 

apresentam como características principais o motivo shanshui e refletem as conotações da 

cultura chinesa, que se apresentam de seguida.  

 

5.4.1. O sentido espacial da infinidade  

No que diz respeito as peças da faiança portuguesa bem como da porcelana chinesa 

do grupo I, embora as imagens sejam preenchidas por vários elementos típicos shanshui, 

devido à irregularidade da estrutura compositiva e à desorganização do plano, surge-nos 

uma sensação de preenchimento exagerado e de desorganização. Nos pratos 21-CMAG, 

124-PS e 1829-MNSR, as montanhas altas e escarpadas erguem-se na parte da frente da 

imagem, como dirigindo-se diretamente ao céu. Nas imagens centrais dos pratos 6781-

MNAA e 2402-MNAA da faiança portuguesa destaca-se o elemento de forma estranha, 

sendo que o eixo central foi, muito provavelmente, copiado da montanha desenhada na 

porcelana chinesa. As montanhas desenhadas do prato 67-CMAG e 115-PS, com típico 
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motivo shanshui, ocupam quase sempre o maior espaço nas paisagens, captando 

firmemente a nossa atenção. Esta composição artística traz-nos uma sensação de 

solenidade e monumentalidade e um sentido de espaço infinito. Na verdade, este sentido 

especial do infinito envolve uma técnica particular aplicada na porcelana chinesa com o 

motivo shanshui, que também é aplicada na pintura tradicional chinesa, a perspetiva das 

três distâncias.  

De acordo com os pontos da observação, a perspetiva é geralmente dividida em 

dois géneros: a perspetiva isométrica e a perspetiva dispersa. No Renascimento europeu, 

devido à combinação entre a arte e a ciência, a perspetiva e a anatomia tornaram-se duas 

disciplinas principais na área artística. Naquela época, a maior realização seria dominar as 

regras do espaço e aplica-las à investigação científica na arte da pintura.  

Na pintura ocidental, a perspetiva isométrica funciona como a objetiva de uma 

câmara, fixada num ponto estável. Deste modo, o objeto observado é apresentado com o 

tamanho que resulta da sua localização, através de uma ponderação científica rigorosa. 

Todavia, ele é limitado pelo espaço que a objetiva da câmara pode captar.     

No entanto, em vez de aplicar a perspetiva isométrica, comum à pintura ocidental, a 

pintura chinesa shanshui é composta por várias perspetivas ou pontos de vista, que 

podemos designar como perspetiva dispersa. Muitos eruditos já confirmaram esta ideia. 

Sullivan refere que a perspetiva na pintura chinesa shanshui é atmosférica: os objetos mais 

distantes ocupam as posições superiores e são pintados mais pequenos e de forma menos 

distinta, indicando também “the scroll intends to involve the viewer’s imagination at an 

almost physical level, creating a feeling of wandering through a scene rather than 

absorbing it from a fixed point” (Sullivan, 2007, p.408). O investigador He refere que são 

precisas perspetivas instáveis para criar um sentimento completo (He, 2014, p.18). Law 

indica que a pintura shanshui tradicional não aplica “a fixed point perspective”, mas 

combina “three-distance perspective” (Law, 2011, p.375).  

Os mestres pintores chineses aplicam a perspetiva das três distâncias, 

provavelmente adotada do pintor e teórico Guo Xi (cerca de 1000-1087), que a apresentou 

no livro Linquan Gaozhi [Dedicação às florestas e rios]. Ele descreve três distâncias na 

pintura shanshui: a distância alta (⾼远), que se observa entre a parte de baixo da 

montanha e o seu pico; a distância plana (平远), que se observa entre uma montanha 

próxima e uma remota; e a distância profunda (深远), que se observa entre o pico e o vale 
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da montanha. 

Esta perspetiva das três distâncias leva a visão do observador a deambular pela 

imagem, produzindo uma sensação de solenidade e de monumentalidade e um sentido de 

espaço infinito. Cria uma tal atmosfera que “num papel de três cun de altura pode-se 

apresentar uma montanha de mil metros; a utilização da tinta-da-china no papel disposto na 

horizontal pode reproduzir a distância de cem li” (A tradução é minha. Em chinês: 竖划三

⼨，当千仞之⾼; 横墨数尺，体百里之迥. Antes da dinastia Tang, um li era 

aproximadamente 323 passos) ilustrado por Zong Bing no seu livro Hua shanshui xu 

[Prefácio sobre a Pintura shanshui].  

Sullivan também explica no seu livro que “Scientific perspective involves a view 

from a determined position and includes only what can be seen from that single point” 

(Sullivan 2008, p.176). Isso reflete-se na pintura ocidental, e em particular, na referida peça 

de faiança. Enquanto observamos o motivo central com a figura humana obtida a partir de 

uma única perspetiva, não reparamos nos outros motivos nem nos apetece descobrir os 

outros pormenores da imagem. Em contrapartida, a paisagem shanshui presente na pintura 

e na porcelana chinesas convida-nos a viajar pela paisagem natural. Essa liberdade de olhar 

e de viajar através da perspetiva das três distâncias proporciona uma experiência única nos 

observadores e cria um magnífico sentido de monumentalidade e até de infinitude. 

 

5.4.2. A expressividade da figura humana 

Baseada numa perspetiva diferente interessa-nos analisar especificamente os 

motivos da figura humana, relacionados com as ideias principais do motivo shanshui. Na 

porcelana chinesa os motivos shanshui com figura humana podem dividir-se em vários 

temas: vida de isolamento, viagem corrente, história lendária, cena pacífica do povo chinês, 

entre outras. Entretanto, independentemente de qualquer tema, a expressividade das figuras 

humanas não varia muito. A maioria das figuras humanas ilustradas corresponde ao homem 

de letras. A sua representação tem sido copiada muitas vezes ao longo da história, inserida 

no ambiente da paisagem shanshui.    

Na paisagem shanshui da porcelana chinesa, destinada tanto ao mercado interno 

como externo, as figuras humanas são retratadas vagamente. Os motivos naturais são bem 

desenhados, enquanto a figura humana é esboçada em traços simples, em muitos dos casos 

sem “rosto”. Na porcelana chinesa, a figura humana aparece com a função de adornar a 
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paisagem. Estas pequenas figuras mostram uma convivência harmoniosa entre os homens e 

a natureza. Entretanto, na faiança portuguesa, embora o motivo da figura humana também 

se apresente estilizado, tais como as dos potes 9585-MNMC e 00439-MAD do grupo II, a 

sua forma expressiva é completamente diferente da porcelana chinesa, independentemente 

da cor, tamanho, proporção, o desenho do rosto e outros aspeto. Os artesãos portugueses 

procuraram desenhar-lhes os olhos, o nariz, a boca, etc., para as tornar mais autênticas. 

Simultaneamente, a proporção exagerada da figura humana fez perder o sentido de 

harmonia entre a humanidade e a natureza.  

Todavia, a representação indefinida das figuras humanas na porcelana chinesa tem 

as suas razões lógicas e expressa intenções subtis por parte do pintor. Por um lado, espera-

se apresentar um estilo de vida ideal através das atividades quotidianas dos homens de 

letras, tais como beber chá, tocar instrumentos musicais, conversar com os amigos, jogar 

xadrez, despedir-se dos familiares e ler poemas no pavilhão, etc., assim mostrando os seus 

verdadeiros interesses e a vida ambicionada. Por outro lado, as figuras humanas esboçadas 

pelo homem de letras é também uma representação social do grupo a que os pintores 

pertencem. Às vezes, essas figuras são auto-retratos dos pintores, refletindo a dignidade e 

as convicções filosóficas dos homens de letras.  

Visto que as figuras humanas são uma projeção dos pintores, não precisam, nem 

devem ser esboçadas com um rosto identificável. Acreditamos que há duas razões 

principais para isto. Em primeiro lugar os homens de letras possuem uma forte ligação com 

a corte imperial e a maioria ficou insatisfeita com o domínio feudal. Num tema político tão 

sensível é mais seguro desenhar as figuras sem identificação. Em segundo lugar, uma 

figura sem identificação representa melhor uma comunidade revoltada contra a realidade 

cruel do domínio imperial e que pretende apresentar uma vida ideal alternativa. Para além 

disso, as figuras humanas têm uma função ornamental na pintura da paisagem shanshui. 

Pormenorizar as feições desviaria a atenção da comunhão com a natureza e do prazer da 

viagem. Certamente os artesãos portugueses não percebiam essas ideias e as intenções 

ocultas por detrás da expressividade particular da figura humana, na paisagem shanshui.   

 

5.4.3. A relação entre a figura humana e a paisagem natural  
Até ao momento, encontramos apenas uma peça de faiança portuguesa que 

corresponde a relação entre a figura humana e a paisagem natural utilizada no motivo 
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shanshui da porcelana chinesa e que é o prato 607-MNSR do grupo III com uma figura 

humana pequena sobre uma árvore grande.  

As figuras humanas desenhadas no motivo shanshui da porcelana chinesa são 

muito pequenas e constituem uma parte da paisagem, onde se integram sem sobressair. Em 

contrapartida, na faiança as figuras humanas agigantam-se no centro da imagem, tais como 

as dos potes 9585-MNMC e 00439-MAD e muitas outras peças da faiança portuguesa. 

Como se assistissem a um espetáculo no palco, as figuras humanas da faiança não 

traduzem o sentimento da natureza e a vontade de passear sugeridos pela paisagem 

shanshui.  

Os filósofos chineses antigos viam os diferentes elementos da natureza não como 

objetos separados, mas como partes de um conjunto unificado. Na teoria taoista, “Man is 

just a humble tiny entity of the whole” (Law, 2011, p.379). As figuras humanas não são o 

sujeito que conquista a natureza, mas também não são os bichos que vivem no degrau mais 

baixo da natureza sem a capacidade de revolta. Como se ilustra no taoismo, “Between 

Heaven and Earth I am but as a small stone or a small tree on a great hill, so long as I see 

myself to be this small, how should I make much of myself. ”(Legg, 1962, p.376) Esta 

unificação harmoniosa entre a figura humana e a natureza demonstra exatamente a essência 

da filosofia chinesa: “a unificação do cosmos e do humano”(em chinês: 天⼈合⼀).  

Esta teoria sobre a relação harmoniosa entre a figura humana e a natureza foi criada 

por Zhuangzi, filósofo taoista do século XI a.C., e desenvolvida posteriormente. Na 

dinastia Han, foi trabalhada por Dong Zhongshu, um filosofo confucionista que acentuou a 

unificação do cosmos e do humano ao aludir à “ressonância entre cosmos e humano”. Pela 

primeira vez, na história da China, Dong Zhongshu sistematizou as teorias baseadas no 

confucionismo e aplicou-as ao domínio imperial. Ele considerava que é o céu, e não o 

imperador, que possui um poder absoluto, dominando todo mundo e que decide as regras 

da natureza e das vidas humanas. Por exemplo, se os dominadores implementassem uma 

política de benevolência, as condições meteorológicas tornar-se-iam favoráveis e o povo 

também viveria melhor. Esta harmonia entre o cosmos e a humanidade influenciou muito o 

valor estético e a criação artística.     

A teoria da “unificação do cosmos e do humano” ou da “ressonância entre o 

cosmos e o humano” não é apenas um pensamento filosófico, mas sim um lema de vida e 

um estado da mente que se repercute na pintura chinesa shanshui, sobretudo na inserção da 
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figura humana na paisagem. Shanshui é mais do que a representação da natureza, é o meio 

para uma experiência de estar na natureza. Todos nós somos convidados a estar nesta 

natureza e a tornarmo-nos na figura humana da pintura. Sullivan ilustra poeticamente estas 

figuras humanas ao afirmar que “they seem to have arrived in the painting slightly ahead of 

us and to be lingering there a moment as well” (Sullivan, 2007, p.417).  

Para além disso, na maioria das peças da faiança portuguesa, a figura humana, 

desproporcionada em relação à estrutura compositiva, revela o maior individualismo do 

pensamento ocidental. Melhor dizendo, a partir do Renascimento europeu, o humanismo 

tornou-se um dos valores principais no mundo ocidental. Afirmava-se a dignidade e a 

excelência do homem e realçava-se o desenvolvimento da individualidade. As obras 

ocidentais, especialmente as contemporâneas, aspiravam à expressão subjetiva do seu autor. 

Assim, é muito mais fácil identificar as autorias na pintura ocidental do que na chinesa, 

uma vez que o estilo distinto ostenta a personalidade e as características pessoais do artista. 

No entanto, o autor da pintura chinesa que transmitia significados e emoções não era uma 

personalidade individual e isolada, mas uma personalidade coletiva e social que 

representava os valores do povo chinês. 

Sobretudo na pintura chinesa manifesta-se a personalidade de wenren (em chinês:⽂

⼈). Wenren é um título geral para os homens gentis, bem-educados, normalmente 

dedicados ao império, designados como homens de letras. Nas épocas agitadas, por 

exemplo no período da transição (1620-1683), a maioria deles, vivendo como eremitas, 

teve de voltar às aldeias ou às cidades onde as suas famílias residiam, praticando uma vida 

dedicada ao prazer cultural, mas sempre preocupados com os assuntos governamentais. 

Shanshui e wenren representam as ideias do confucionismo, do taoísmo e do budismo. 

Quando os wenren não puderam utilizar as suas capacidades e os seus conhecimentos para 

apoiar o imperador na governação do país, eles expressaram a sua emoção na natureza. 

Qualquer pessoa que contemple a beleza da natureza, e não apenas o homem de letras, vai 

sentir uma experiência emocional.  

 

5.4.4. A vastidão poética e a técnica liubai  

A vastidão poética é considerada uma das caraterísticas distintas e prósperas da 

pintura chinesa shanshui e da porcelana chinesa com o motivo shashui, com a qual quase 

nunca se depararam os artesãos portugueses. Quando confrontam com ela, devido a razões 
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ligadas à diferença em termos de valor estético e pensamento filosófico, não tinham a 

possibilidade de criar esta vastidão poética nas peças com o motivo shanshui na faiança 

portuguesa.   

Entretanto, a técnica da pintura chinesa liubai (literalmente significa “que mantém 

um espaço branco”, em chinês:留白) é uma técnica simbólica que os pintores chineses 

utilizam com frequência, para criar a vastidão poética.  

Por exemplo, as pinturas tradicionais chinesas de Ma Yuan e Xia Gui da dinastia 

Song do Sul (1127-1279), que são das pinturas mais conhecidas no mundo ocidental, 

tornaram-se famosas e destacadas pela sua composição, pois colocam os elementos 

descritivos, tais como a paisagem e a atividade humana, num canto pequeno ou em metade 

da composição, mantendo o espaço maior para o céu amplo, vazio e aberto. 

Nas peças da porcelana kraak 67-CMAG e 115-PS, os artesãos chineses ainda 

criaram um espaço para imaginar e viajar através dos esboços do rio. Por exemplo, Daisy 

Lion-Goldschmidt explicou no seu livro que os dois personagens manifestam a presença 

humana, como é de regra com todas as paisagens chinesas. Eles são apresentados numa 

escala que lhes dá a sua justa proporção na vastidão do espaço circundante (Goldschmidt, 

1984, p.57). Entretanto, na maioria das peças da faiança portuguesa apresenta-se o horror 

vacui que as afasta da estética chinesa, cuja decoração parece querer copiar. Por exemplo, 

nos potes 9585-MNMC e 00439-MAD, as imagens foram preenchidas pelos motivos 

espalhados e desorganizados através dos ramos curtos das árvores, não deixando o mínimo 

espaço de ‘respiração’ para o observador. Sabemos que a faiança portuguesa sintetiza a 

fusão de influências culturais variadas, especialmente da cultura muçulmana. 

Provavelmente este horror vacui provém da tradição ornamental muçulmana33.  

A vastidão dos vazios que os ocidentais não entendem foi influenciada pela 

filosofia chinesa, especialmente pelo taoismo e pelo confucionismo, e desempenha um 

papel considerável na pintura chinesa shanshui. Uma regra tradicional diz o seguinte: “In a 

picture, a third fullness, two-thirds emptiness”. (Cheng, 1994, p.89). Como uma terça parte 

corresponde à Terra (elemento territorial) e duas terças partes ao Céu (elemento celestial e 

espiritual), a proporção harmoniosa estabelecida entre terra e céu traduz a virtude que um 

homem deve absorver do cosmos, ou seja, céu e terra (Cheng, 1994, p.89), como se de uma 

auto cultivação se tratasse. A teoria de Zhu Xi, que criou a síntese suprema do neo-

                                                             
33	vide Islamic Ornament, de Eva Baer	
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confucionismo da dinastia Song, clarifica que o coração e a mente do cosmos (céu e terra) 

são unidos pelo coração e mente do Homem. 

Aplicando esta ideologia à arte, os chineses usam a criatividade artística para 

exprimir a união da mente com a terra e o céu. Eles estudam a natureza até ao ponto de 

serem capazes de captar o coração da natureza e absorvê-lo no seu próprio coração. Afinal, 

a imagem shanshui apresentada na porcelana chinesa ou na pintura chinesa é uma 

interseção entre o estado interior do pintor e o processo de fusão cósmica com a natureza.   

Acreditamos que a vastidão da paisagem shanshui cria um poder particular e forte, 

um poder que se manifesta no desejo de tranquilidade, na nostalgia que decorre das 

experiências dolorosas, no isolamento que recusa a realidade agitada, na espiritualidade 

que liberta as emoções dos períodos de perturbação, que é quase impossível ser 

compreendida pelo povo ocidental e nem sequer ser aplicada na sua arte. 

Assim, o motivo shanshui possui caraterísticas próprias e valoriza as conotações 

culturais subjacentes à beleza. A sensibilidade cultural e a intuição pessoal desempenham 

um papel considerável na criação cultural e artística chinesa. Algumas técnicas pictóricas 

específicas, tais como a perspetiva dispersa e liubai, e nas quais a maioria dos ocidentais 

não reparava, corporizam um poder expressivo particular, explicado por Gombrich (idem: 

p.298) nos seguintes termos: “Figures, even through painted without eyes, must seem to 

look; without ears, must seem to listen… There are things which ten hundred brush strokes 

cannot depict but which can be captured by a few simple strokes if they are right. That is 

truly giving expression to the invisible”. O objetivo da pintura chinesa nunca foi atingir a 

verosimilhança visual ou a complexidade das formas, nem ostentar a habilidade através das 

linhas e das cores. Os pintores chineses procuravam o estado de i dao bi bu dao [quando a 

ideia está presente, a linha pode ser poupada] (em chinês:意到笔不到). 

A razão de termos focado a atenção no motivo shanshui e pela qual analisámos	

pormenorizadamente os aspetos ligados a porcelana chinesa, mesmo que na faiança 

portuguesa o motivo shanshui nunca realmente apareça, o motivo shanshui é uma das 

expressões visuais mais fortes da arte chinesa e é através dele que os povos ocidentais 

poderiam conhecer a civilização, a cultura e a arte chineses, sintetizado na frase “to be 

Chinese meant to be civilised, and to be civilised meant to paint, above all, landscapes”.  
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Capítulo VI - Motivos arquitetónicos na faiança portuguesa e na 

porcelana chinesa  
	

A arquitetura como atividade humana existe desde que o homem passou a abrigar-

se das condições climáticas. Além do valor prático e funcional, também revela a 

diversidade cultural, pois tem testemunhado várias formas culturais ao longo da história. 

Por isso, a arquitetura também pode ser tratada como “registos históricos em pedra”. No 

mesmo sentido, a arquitetura tradicional chinesa também é um tipo de arquitetura cultural, 

que se tem focado na função e no simbolismo ético e político desde o seu nascimento, 

estando relacionada com as ideias de confucionismo, taoísmo e budismo em alguns 

contextos sociais específicos.  

A história da arquitetura tradicional chinesa é esplêndida e gloriosa, tendo mais de 

seis ou sete mil anos. Do início da dinastia Qin a meados do século XIX, a arquitetura 

chinesa basicamente era um sistema independente e reservado (Dai, 2011, p.76). Através 

das acumulações material e espiritual, refletem-se as características culturais nacionais e 

simultaneamente, mostra-se a singularidade do valor estético e do padrão da ética rigorosa 

da cultura e civilização chinesas. Liang Sicheng defende firmemente as suas opiniões sobre 

a arquitetura chinesa no livro intitulado A Pictorial History of Chinese Architecture, 

dizendo que “a arquitetura da China era tão antiga quanto a civilização chinesa, e ela é 

predominante nas áreas vastas como a influência da cultura chinesa. Por isso, a arquitetura 

é uma parte integral da civilização chinesa” (Liang, 2001, p.78). Liang também descreve a 

evolução da arquitetura chinesa, comparando a arquitetura a uma estrutura “orgânica”. O 

autor relata que a arquitetura chinesa nasceu no remoto passado pré-histórico, e chegou na 

sua “adolescência” à dinastia Han (equivalente à Era cristã), amadurecendo e entrando em 

vigor e glória durante a dinastia Tang (séculos VII e VIII). Na dinastia Song (séculos XI e 

XII) misturou elegância e delicadeza e começou a mostrar os signos da idade avançada, 

fraqueza e inflexibilidade a partir do início da dinastia Ming (Liang, 2001, p.66). De facto, 

Liang Sicheng admitiu que a arquitetura chinesa tinha passado por um ciclo de crescimento 

e de declínio, como se fosse um organismo vivo. Com o passar dos anos, recorreram-se a 

alterações na arquitetura, no entanto, os aspetos principais da sua beleza e as conotações 

filosóficas por detrás da beleza são quase imutáveis.  
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A beleza da disposição 

A estrutura e a disposição da arquitetura chinesa foram influenciadas 

profundamente pela cultura tradicional chinesa. Parte principal dos edifícios chineses era 

estabelecida a partir do eixo central na direção norte-sul e com os edifícios secundários dos 

dois lados. O melhor exemplo é a Cidade Proibida. O Taihe Tian [Palácio da Harmonia 

Suprema] fica no eixo central e os outros palácios erguem-se no seu redor. Esta estrutura 

dispositiva reflete o pensamento filosófico de Zhongyong [A doutrina do Meio], explicando 

assim que “quando não há o sinal de prazer, raiva, tristeza ou alegria, pode dizer se que a 

mente está no estado de equilíbrio. Quando esses sentimentos fossem despertados, eles 

agiam-se em seu devido grau, seguindo-se o que pode ser chamado de estado de harmonia. 

Este equilíbrio é a raiz essencial da qual crescem todos os atos humanos no mundo e esta 

harmonia é o caminho universal que todos devem seguir (Tradução própria. O texto 

original em chinês: 喜怒哀乐之未发，谓之中；发⽽皆中节，谓之和。中也者，天下之⼤本

也，和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉). De facto, o conceito de 

equilíbrio não se refere apenas à ideia da relação geográfica, mas também tem sido 

desenvolvido como uma consciência ética, cultural e espacial. Para além disso, a 

disposição em simétria apresenta um estado de estabilidade e solidez, representando o 

símbolo da eternidade. Por esta razão, os imperadores insistiram sempre na disposição 

simétrica a partir do eixo central, mostrando as suas expectativas em busca de poder 

estável e até eterno.   

Provavelmente o equilíbrio e a simetria são das características mais distintas da arte 

chinesa. Como foi também confirmado por Wen Yiduo, famoso erudito e poeta chinês, o 

equilíbrio e a simetria destacam-se na arquitetura e na poesia chinesas. A beleza refletida 

nestas duas formas artísticas é considerada um epítome do estilo chinês (Wen, 1994, p.85). 

O equilíbrio da arquitetura traz visualmente uma sensação de estabilidade, firmeza e 

tranquilidade. No entanto, em diversos casos, não existe o equilíbrio ideal nem a simetria 

absoluta. A estrutura dispositiva da arquitetura é sempre limitada pelas condições naturais e 

por outras razões imutáveis. Todavia, o povo chinês, embora altere a ideia de simetria 

absoluta, mantém o equilíbrio original, continuando a procurar a simetria e o equilíbrio.     

 

A beleza da estrutura 

Relativamente aos materiais utilizados, a arquitetura tradicional chinesa depende 
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principalmente da madeira, que determina a estrutura principal. Importa indicar a 

problemática da utilização da madeira na China durante os tempos antigos. Muitos 

investigadores e arquitetos chineses e estrangeiros, tais como Liang Qichao, Li Yunhe, Ito 

Chuta, Joseph Needham, etc., apontaram que o material utilizado era uma problemática 

essencial para investigar a arquitetura tradicional chinesa.   

Certamente, os artesãos chineses já dominavam a técnica da utilização da madeira 

desde tempos antigos. De acordo com as palavras de Li Yunhe, a descoberta da técnica da 

estrutura de aduela pelo povo chinês ocorreu primeiro do que no ocidente, sendo esta uma 

técnica essencial para construir a estrutura em pedra (Li, 2005, p.31). Para além disso, as 

condições naturais, os aspetos geográficos e outros fatores objetivos não foram as razões 

básicas do desenvolvimento e da utilização da estrutura de madeira. As pedras são 

facilmente obtidas enquanto as árvores não existem em abundância em toda a China. No 

entanto, a partir da perspetiva da técnica arquitetónica, a estrutura de madeira, em termos 

de poupança de material, de mão de obra e de tempo de construção, é muito melhor do que 

a estrutura de pedra.  

Todavia, no território chinês existem exceções, como túmulos e grutas feitos em 

pedra. Comparativamente com a história ocidental, a história chinesa possui uma 

característica distinta: o poder religioso nunca foi superior aos demais. Podemos sintetizar 

que um livro relatando a história da arquitetura ocidental, de certo modo, é um livro sobre 

igrejas. No mundo ocidental trata-se Deus como o centro do mundo, enquanto na China se 

reporta humano. Deus é eterno, enquanto o homem é temporário. Por isso, a não ser no 

caso dos túmulos em pedra, o povo chinês persistiu na estrutura de madeira, embora seja 

menos resistente do que a de pedra. No território chinês, mantêm-se até hoje grutas de 

pedra com temas budistas e com origens na Índia, tais como as Grutas de Longmen, as 

Grutas de Yungang, entre outras. Embora as formas sejam bastante diferentes das 

ocidentais, o contexto social e a essência religiosa são iguais. De facto, somente devido à 

inspiração religiosa, é que as pessoas conseguiram levar a cabo obras tão pesadas e duras. 

(Li, 2005 e Liang, 1998).  

As características da madeira, com uma extensão limitada, menos resistente e 

sólida, obrigam a aplicar a estrutura de Sun Mao [montagem de caixa e espiga] (em chinês:

榫卯, é uma técnica destinada a unir peças de madeira), e simultaneamente determinam 

que a arquitetura chinesa seja pequena e delicada, ao contrário da grandiosa e solene 
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arquitetura do Ocidente. No entanto, as casas chinesas, relativamente pequenas e refinadas, 

surgem em forma combinativa e sucessiva para ampliar o espaço e corresponder ao valor 

estético e à procura de tranquilidade da cultura tradicional chinesa. Como se descreve na 

obra intitulado Meixue Sanshu [Três Livros sobre Estética], de Li Zenghou, a arquitetura 

tradicional chinesa aproveitou ao máximo as características da estrutura de madeira. Desde 

o início, o objetivo nunca foi construir edifícios individuais e independentes, mas 

estabelecê-los em conjunto, em grande escala, estendendo-os em plano horizontal, 

coerentes e combinados uns com os outros. A arquitetura chinesa comporta-se como uma 

estrutura orgânica (Li, 1999, p.67). Ao contrário do sentido espaçoso e misterioso criado na 

arquitetura ocidental, a arquitetura chinesa é mais acessível e modesta, utilizando a 

madeira amena em vez da pedra fria. Não importa apenas a experiência visual, mas 

também a experiência sensorial.  

 

A beleza da decoração  

Seguindo as regras comuns do desenvolvimento, a arquitetura tradicional chinesa 

tem alterado e evoluído segundo as necessidades da produção e da vida. No entanto, os 

diferentes tipos de arquitetura chinesa, de modo geral, corporizam-se na mesma disposição 

e de formas idênticas, o que é facto incontestável na história da arquitetura chinesa. Em 

simultâneo, existe flexibilidade para alterar a construção, caso exista essa necessidade. De 

certa maneira, isso também corresponde ao conceito filosófico de Zhongyong e a ideia 

tradicional Liu You Yu Di [ter certa liberdade de ação] (tradução própria, em chinês: 留有

余地). Devido a esta caraterística, os edifícios residenciais chineses podiam ser iguais aos 

templos budistas, sendo difícil às igrejas ocidentais assemelharem-se a edifícios 

residenciais. Por exemplo, durante a dinastia Wei do Norte (386-534), uma vez que o 

budismo estava na moda, muitas pessoas decidiram doar as suas próprias residências para 

serem transformadas em templos budistas após falecerem (Li, 2005, p.81). Mesmo que a 

arquitetura chinesa siga regras semelhantes quanto à estrutura dispositiva, isso não 

significa que os diferentes tipos de arquitetura tradicional chinesa não possuam as suas 

próprias características.  

A feição da arquitetura chinesa não depende da composição interior nem da forma 

exterior, mas das várias formas de adorar, decorar e mobilar. Simultaneamente, o povo 

chinês esforça-se por utilizar a literatura e as letras para expressar as emoções e transmitir a 



	 207	

consciência. Por exemplo, Bian [placa horizontal com inscrição] (em chinês:匾) em cima 

da porta e Dui Lian [dístico antitético] (em chinês:对联) nos dois lados da porta são as 

maneiras generalizadas para mostrar os contextos da arquitetura, levando, deste modo, os 

observadores a entrarem num mundo poético através das inscrições. Também os edifícios 

chineses antigos incorporam símbolos diversos, tais como o restaurante com a bandeira, a 

loja com a tabuleta, os templos religiosos com o sino e o tambor, o turíbulo e a estela em 

pedra etc., sendo estes símbolos especiais relacionados com as personagens da arquitetura 

chinesa.      

Muitas vezes, os elementos decorativos foram aplicados de acordo com a função da 

arquitetura, tendo a ver também com a cultura tradicional chinesa. Por exemplo, os temas 

de dragão e fénix surgem sempre nos edifícios imperiais e, às vezes, também se adiciona a 

nuvem auspiciosa. Os edifícios taoístas baseiam-se principalmente nos elementos de grou, 

gamo, etc., que se relacionam ideologicamente com o taoísmo.  

Para além disso, Dougong, sendo um dos elementos mais característicos da 

arquitetura tradicional chinesa e o único elemento estrutural a interligar os suportes em 

madeira, desempenha funções decorativas e práticas. A partir do período Chunqiu, 

dougong começou a ser amplamente utilizado na China e foi bastante desenvolvido nos 

períodos Tang e Song. No período Song, especialmente, as técnicas recorreram a uma 

grande alteração nas formas de dougong, que se tornaram mais complexas e delicadas. Ao 

mesmo tempo, dougong também ocupava num lugar de maior ornamento nos palácios 

imperiais e nos edifícios religiosos. Nas dinastias Ming e Qing, dougong foi perdendo a 

sua função essencial na estrutura e tornou-se gradualmente um elemento decorativo (Jiang, 

2004).     

 

A beleza do ritmo  

A maioria dos telhados da arquitetura tradicional chinesa é de forma curva e 

raramente surgem planos, como na arquitetura grega antiga. Esses traços elegantes de 

forma curva corporizam a beleza do ritmo na arquitetura chinesa. 

Zong Baihua considera que a imagem global da arquitetura chinesa apresenta um 

estado de movimento, especialmente o feiyan [o beiral que paira], que é uma das formas 

características e distintivas da arquitetura chinesa e que começou a ser aplicado a partir da 

dinastia Han. Segundo os registos de Shijing, os palácios do Rei Xuan da dinastia Zhou 
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(827 a. C e 782 a. C) são parecidos com as formas de um faisão a voar (Zong, 1981, p.54). 

Desde dos tempos antigos que a arquitetura chinesa mostra esta beleza do voo.  

Para além disso, em comparação com os elementos gravados na arquitetura grega, 

os quais são frequentemente motivos vegetalistas e florais, os artesãos chineses preferiam 

aplicar motivos animais na arquitetura. Os motivos vegetalistas só começaram a ser 

realmente utilizados a partir da dinastia Tang. Na dinastia Han, outras formas artísticas, tais 

como a dança, o malabarismo, etc., eram bastante populares. Até as formas artísticas 

estáticas apresentavam o movimento ou a beleza do ritmo através dos motivos animais. As 

nuvens auspiciosas em movimento, os trovões espirais e os dragões em mar agitado 

surgem com frequência nas obras de arte do período. Também foram gravadas figuras 

animais e desenhados motivos animais na arquitetura tradicional chinesa, mesmo que 

sejam animais ferozes, a que por vezes, se adicionam asas, o que reflete perfeitamente a 

vitalidade e a energia da cultura chinesa. Os edifícios que originalmente existiam como 

elementos estáticos, através do sentido estético e da capacidade criativa do povo chinês 

foram transformados em dinâmicos e adquiriram, simultaneamente, uma beleza de ritmo, o 

que lhe dá um prazer visual e um sentimento empático.  

 

A beleza do ambiente  

A beleza do ambiente reflete um dos valores estéticos distintos da arte chinesa, 

sobretudo após o desenvolvimento da pintura chinesa shanshui. Tal como se descreve na 

teoria sobre a pintura tradicional chinesa, apresentada no livro Linquan Gaozhi [Dedicação 

à florestas e rios] (tradução própria, em chinês: 林泉⾼致) feito por Guo Xi (cerca de 

1000-1087), a pintura shanshui sugere que se pode ali passear, apreciar, viajar e residir. A 

arquitetura tradicional chinesa também reflete o mesmo espirito artístico. De acordo com 

as palavras de Li Zenghou, a arquitetura chinesa exprime o conceito de espaço e de tempo. 

Isto é, ao contrário das igrejas do estilo gótico, onde o indivíduo parece ser inserido num 

espaço vasto e fechado a pedir uma proteção divina, a arquitetura chinesa é baseada num 

espaço de sentido infinito, que leva as pessoas a viajar numa paisagem natural, com vários 

elementos arquitetónicos e a sentir a harmonia ambiental e o conforto da vida (Li, 1999, 

p.68). Um sentido simples e visual, o espaço torna-se um processo complexo de tempo 

infinito para experimentar e viajar.  

De facto, também existem conotações filosóficas por detrás dessa beleza do 
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ambiente. A dualidade de opostos, contraditórios e complementares, expressa-se na relação 

entre a casa chinesa e o jardim chinês e as suas extensões, a cidade e a paisagem artificial. 

Por exemplo, Andrew Boyd refere que a casa e a cidade chinesas são formadas a partir dos 

conceitos do confucionismo: a formalidade, a simetria, as linhas diretas, a severidade da 

hierarquia, a claridade, a importância da tradição etc., enquanto o jardim e a paisagem 

artificial são construídos a partir dos conceitos do taoísmo: a irregularidade, a assimetria, 

as linhas curvas, as formas onduladas e em ziguezague, a simplicidade e a liberdade, a 

originalidade, a admiração pela natureza, o sentimento verdadeiro pela essência natural, etc. 

(Boyd, 1975, p.107). Sobretudo a partir dos finais do feudalismo, a rigorosa simetria 

apresentada nos palácios imperiais foi desparecendo enquanto surgia uma arquitetura com 

o objetivo de imitar e aproximar-se da natureza real. Embora seja ainda baseada 

principalmente numa disposição com os edifícios organizados num conjunto orgânico, a 

arquitetura daquela época já mostrava o conceito artístico e a perspetiva estética mais livres.    

Para além disso, Shifa Ziran [aprender da natureza] e Tianren Heyi [unificação do 

cosmos e da humanidade] como as regras principais, são deduzidas e aplicadas na 

arquitetura tradicional chinesa, nomeadamente nos jardins chineses. De acordo com o 

artigo de Zhu Yunzhen, as regras principais dos jardins chineses baseadas em Shifa Ziran 

refletem-se nos seguintes aspetos: pedir emprestados os objetos da natureza, imitar as 

formas da natureza, introduzir os fenómenos da natureza, seguir as regras da natureza e 

transmitir os espíritos da natureza (Zhu, 2003). A maioria dos elementos que enquadram a 

arquitetura chinesa é diretamente retirada da natureza. Por vezes, também se aplica uma 

técnica fundamental no design do jardim chinês, denominada Jiejing [paisagem 

emprestada] e que é entendida como uma ideia no design da paisagem, onde uma vista 

exterior é incorporada para se integrar na paisagem total do jardim (Kuitert, 2015, p.32). 

Quer sejam os rochedos, quer sejam os rios ou outros elementos naturais, nos casos 

impossíveis de serem capturados da natureza, criam-se rochedos, lagos ou rios artificiais de 

formas imitadas da natureza. Existem regras na natureza, as quais também têm que ser 

aplicadas no desenho dos jardins chineses. Em suma, embora em escala pequena, o jardim 

chinês pretende evocar a natureza, criando cenários da paisagem natural em espaço finito e 

transmitindo as emoções mais profundas.       

Como referido anteriormente, existe conexão entre a pintura tradicional chinesa 

shanshui e a arquitetura tradicional chinesa, especialmente no jardim chinês. No entanto, 
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esta ligação não pode ser considerada apenas uma impressão. De facto, a pintura 

tradicional chinesa shanshui e a arquitetura tradicional chinesa, de certa maneira, partilham 

o mesmo conceito estético e o mesmo pensamento artístico. Tal como Li Yunhe explica no 

seu livro, a relação entre pintura e literatura chinesas e arquitetura tradicional é muito 

próxima, podendo até ser considerada como um conjunto integral com influências mútuas. 

Os designers dos jardins chineses procuram o modo ambiental, criado na literatura, e 

tentam transformar a emoção expressada pelas letras na realidade concreta. 

Simultaneamente, muitas pinturas e obras literárias também descrevem as paisagens 

mostradas na arquitetura ou refletem alguns elementos aplicados na arquitetura tradicional. 

Por exemplo, Daguanyuan [grande panorama do jardim] descrito em Hongloumeng não é 

algo vindo da imaginação subjetiva sem fundamentos, é antes um reflexo de objetos 

existentes na realidade. À medida que Hongloumeng surgiu e se divulgou na sociedade, 

também deixou os traços da sua influência nas formas e nos estilos da arquitetura posterior 

(Li, 2005, p.308).   

Embora sejam produzidas muitas peças de porcelana para o mercado europeu com 

o motivo da arquitetura ocidental, na porcelana chinesa e na faiança portuguesa, quase 

nunca se encontram peças com o desenho do palácio imperial chinês e, na maioria dos 

casos, cria-se uma cena com o jardim, as paisagens natural ou artificial, especialmente com 

torres, pavilhões, pagodes, etc., muitas vezes relacionadas com a pintura tradicional 

shanshui.  

Até ao momento, não se encontrou nenhum estudo da porcelana chinesa que se 

foque especialmente no motivo arquitetónico. No entanto, a razão pela qual se analisaram 

vários aspetos sobre a beleza da arquitetura chinesa deve-se à sua relação próxima com a 

civilização chinesa e, simultaneamente, a sua complexidade e aplicação na cerâmica.  

Nesta secção, surgem quatro grupos de acordo com as características distintas de 

motivo arquitetónico. Também se tentam resumir os aspetos inspirados ou os traços de 

imitação que venham provavelmente da arquitetura chinesa e de outras culturas 

arquitetónicas.  

O motivo arquitetónico na faiança portuguesa, devido à sua forma bastante simples 

e estilo consideravelmente ambíguo, mesmo que seja estilizado e muito semelhante, torna-

se impossível de identificar. Nesse sentido, segundo as características distintas do motivo e 

considerando os elementos culturais presentes, apresentamos os casos que formam o 
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motivo arquitetónico da faiança portuguesa do século XVII.  

 

6.1. Grupo I 
Observando dois pratos bastante idênticos, o prato 00487-MAD feito entre 1660 e 

1680 e o prato 48-AM feito no terceiro quartel do século XVII, que têm com aba decorada 

com motivos vegetalistas e dois filetes de semicírculos sobrepostos e, no fundo central, 

figuras masculinas segurando uma sombrinha de estilo semelhante. No entanto, tanto os 

desenhos na aba como os da figura humana e os motivos arquitetónicos, de proporção 

relativamente pequena no fundo central, são bastante idênticos, mesmo que descritos 

apenas como uma paisagem oriental nem sendo referidos individualmente nas catalogações 

portuguesas (Suzana, 2008, p.76) (Monteiro, 1994, p.119). Focando-nos somente no fundo 

central, o prato 00487-MAD apresenta uma cena onde uma figura segura uma sombrinha 

com a mão esquerda e outra, de pé, está em cima de uma ponte (ou balaústre). Nos dois 

extremos da ponte erguem-se edifícios característicos, em forma de casa com portas e 

janelas na parte inferior e torre ou farol na parte superior e, por cima parecem ter uma 

cobertura em forma de bolbo. Para além das características idênticas dos edifícios, o prato 

48-AM ainda mostra um pormenor no cimo dos edifícios, que me parece o cata-vento ou 

algo de metal.  
Motivo arquitetónico semelhante surge também na garrafa 2081-MNAA, feita em 

meados do século XVII. O seu bojo ostenta uma figura humana trajando uma túnica 

comprida de mangas largas e, ao seu lado, uma casa com cobertura em forma de bolbo, 

semelhante às casas desenhadas nos pratos 00487-MAD e 48-AM. Todavia, a figura 

humana e o motivo arquitetónico foram também desenhados nesta garrafa com proporções 

inapropriadas.    

 Também se conhece uma peça de faiança portuguesa com este motivo arquitetónico 

sem a presença da figura humana, o prato 217-MNSR, feito na segunda metade do século 

XVII. Este tem o covo decorado por casario oriental e uma paisagem exótica da qual se 

destacam árvores com folhas em forma de estrelas, dentro de uma faixa circular. “Aba 

decorada com paisagem exótica e casario oriental” (Monteiro, 1994, p.119). O casario 

oriental referido pelo autor apresenta formas semelhantes aos motivos de outras peças 

deste grupo.  

 De acordo com as características comuns apresentadas relativamente ao motivo 
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arquitetónico nos pratos 00487-MAD, 48-AM, na garrafa 2081-MNAA e no prato 217-

MNSR, partindo dos meus conhecimentos culturais e características ambíguas observadas, 

podemos avançar algumas ideias que os edifícios representavam.  

 A primeira hipótese seria o minarete ou a almádena da cultura islâmica. Este 

minarete é uma torre alta, estreita e elegante, erguida geralmente ao lado das mesquitas, do 

alto da qual os muçulmanos são chamados para a oração. A origem da palavra deriva do 

árabe manára, <<farol>>. De acordo com as palavras de Philip Rawson, os tipos 

arquitetónicos principais do Islão são a mesquita, o túmulo, a fortaleza e o palácio (Rawson, 

p.149). Entre eles, o minarete fica no centro de uma das ameias que rodeiavam este edifício 

e é erguido a partir da torre de observação e de baliza para proteger os viajantes. As ameias 

são mais decorativas do que funcionais (ibid., p.152). Por exemplo, o minarete espiral da 

mesquita de Ibn Tulun no Cairo, foi inspirado na grande mesquita de Samarra, é um dos 

minaretes mais característicos no mundo islâmico.  

Para semelhanças entre o minarete da mesquita de Ibn Tulun e o motivo 

arquitetónico desenhado nas peças de faiança deste grupo, nos quais os elementos 

inferiores são em forma quadrada com portas e os superiores redondos ou semicirculares 

de arcos, também se percebe o pormenor semelhante a um cata-vento ou placa metal, 

sobretudo no prato 48-AM. De acordo com o mesmo autor, placas metálicas foram feitas 

da mesma maneira que o repoussé e colocadas por cima do arco semicircular (ibid., p.149).  

Embora não seja possível estudar meticulosamente a influência da cultura islâmica 

na faiança portuguesa, as suas características distintas, as formas artísticas e os valores 

estéticos, tais como o mosaico, o acanto decorativo, o horror vacui e a riqueza do 

ornamento, baseados num poder invisível e num valor aceitável, foram incontestavelmente 

absorvidos e aplicados na faiança portuguesa. Estes influenciaram profundamente os 

desenhos da faiança portuguesa e conferiram-lhe atributos sui generis. Da mesma forma, o 

motivo arquitetónico apresentado na faiança portuguesa foi também, possivelmente, uma 

imitação da arquitetura real do mundo islâmico.          

Outra hipótese para estas representações seria a arquitetura do estilo bizantino. 

Segundo David Talbot Rice, a arquitetura bizantina é eclética, derivada do Oriente e do 

Ocidente. Os edifícios do estilo bizantino pertencem a vários tipos, mas todos representam 

variações dos temas da basílica, ou cruz, uma praça coberta com cúpula. A arquitetura 

bizantina é composta por uma combinação de ideias conjugando uma abside e de uma 
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praça com cúpula (Rice, p.178). Uma vez que a caraterística em destaque do motivo 

arquitetónico deste grupo é o pormenor de forma estética na parte superior do edifício 

representado, não podemos ignorar a possibilidade de os artesãos portugueses de faiança 

portuguesa terem tentado desenhar o motivo arquitetónico ao estilo oriental, baseado numa 

tipologia que lhes era mais familiar. Ou talvez, tenham criado inconscientemente um 

motivo arquitetónico misto, no qual se podem observar o ecletismo do estilo bizantino e os 

traços da cultura oriental.     

Entretanto, podemos encontrar ainda a terceira hipótese, baseada numa peça de 

porcelana kraak: o motivo arquitetónico deste grupo pode ser uma transfiguração ou uma 

substituição do pagode chinês desenhado na porcelana chinesa. Por exemplo, a taça 50-JW, 

feita no período Wanli, aproximadamente entre 1580 e 1600, é pintada no bordo com 

cercadura contínua de montanhas rochosas, pavilhões, pagodes, estandartes içados em 

mastros, árvores e barcos a remo, tudo emoldurado por linhas singelas a azul (Canepa, 

2008, p.277). Dado que o pormenor na cobertura em forma de bolbo do prato 48-AM é 

idêntico aos içados em mastros da taça 50-JW e que, simultaneamente, as formas de içar 

em mastros apresentadas nos pratos 00487-MAD, 48-AM e na taça 50-JW são também 

semelhantes, não podemos ignorar a possibilidade de o motivo arquitetónico deste grupo 

ser uma imitação parcial da porcelana kraak e de os artesãos portugueses terem copiado os 

estandartes içados em mastros e substituído os pagodes chineses por algum motivo 

arquitetónico vertical, que lhes era mais familiar.  

 

6.2. Grupo II  
Entre os motivos arquitetónicos desenhados na faiança portuguesa, agrupámos 

alguns parecidos com a torre de cerca ou atalaia. Apesar de a atalaia real possuir 

características distintas, a atalaia retratada na faiança portuguesa demonstra uma forma 

estranha e hibrida, que nos parece, não ser totalmente em estilo oriental ou estilo ocidental.  

O prato 31-AM feito no primeiro quartel do século XVII tem no medalhão central 

uma figura masculina sentada sobre uma árvore, estando no fundo um barco à vela 

português e uma casa com torre (Moncada, 2008, p.50). Embora não seja possível 

identificar o seu estilo, a casa é desenhada precisamente com a torre de dois andares e com 

mais uma torre de um andar atrás. Pertencente à mesma coleção, o prato 29-AM feito na 

última década do século XVI apresenta no seu medalhão central os veados entre vegetação, 
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tendo no fundo uma casa oriental e uma casa portuguesa (Moncada, 2008, p.48). No que 

diz respeito ao motivo arquitetónico da parte superior do prato 29-AM, descrito apenas 

como casa portuguesa pelo autor da catalogação, parece-nos uma descrição precipitada. 

Este motivo arquitetónico é composto na parte superior por uma casa de três secções com 

uma torre atrás, sendo dificilmente identificado o seu estilo arquitetónico. Todavia, apesar 

do motivo arquitetónico mostrado no prato 29-AM, feito na fase inicial da manufatura da 

faiança, ser de estilo ambíguo, ele e outros semelhantes surgidos no mesmo período 

oferecem-nos os protótipos da imitação para as peças feitas em tempos posteriores.    

De facto, encontram-se casas sem torre desenhadas na porcelana chinesa 

semelhantes às casas do prato 31-AM, sendo identificadas com o de estilo europeu. Por 

exemplo, a taça 59-JW feita no período de Chongzhen, exibe as características 

arquitetónicas das casas – com telhados triangulares retilíneos, portas arqueadas e janelas 

simétricas – do estilo europeu. Por vezes emerge uma estrutura ao estilo de pagode na 

cobertura de algumas destas casas (Canepa, 2008, p.316).  

Tanto no prato 31-AM, como no prato 29-AM, os motivos arquitetónicos, no fundo, 

adornam os motivos principais e preenchem os espaços em branco. Especialmente a 

representação destas arquiteturas apresenta uma escala reduzida, proporcionalmente à 

figura humana (prato 31-AM) e ao motivo animal (prato 29-AM), contrastando com a 

representação encontrada na pintura de paisagens tradicionais chinesas das porcelanas 

azuis e brancas. No entanto, este motivo arquitetónico em forma de torre também pode ser 

o motivo principal e único na faiança portuguesa. O bule 9593-MNMC, feito na segunda 

metade do século XVII, apresenta o bojo decorado com uma figura masculina, despida, 

sentada e circundada por uma paisagem exótica e, do lado oposto, surge um edifício (Ficha 

de Inventário de Matriznet). O motivo arquitetónico do bule 9593-MNMC é composto por 

desenhos menos precisos, em forma de torre, semelhante à do prato 29-AM, adicionando-

se ainda uma bandeira em cima da torre. Também o prato 91-CMGJ, feito na segunda 

metade do século XVII, apresenta o fundo ocupado por um medalhão com uma paisagem 

singela (arquitetura com torre, rochedo, árvores e flores) no meio duma moldura 

constituída por sete arcos, preenchidos com escamas, alternados com cabeças de ruyi e 

cercados por uma banda decorada em zigue-zague (Calado, 2003, p.70). Uma vez que as 

tintas vagas e os desenhos descuidados se confundem na imagem, a forma do motivo 

arquitetónico com a torre não é muito clara. Todavia, este tipo do motivo arquitetónico, 
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como se se erguesse numa ilha flutuante, surge sempre na faiança portuguesa, tal como no 

prato 93-CMGJ feito nos meados do século XVII. Para além disso, os motivos vegetalistas 

em redor das arquiteturas com torre, bem como os seus modos e efeitos de utilização da 

tinta do bule 9693-MNMC, do prato 91-CMGJ e do prato 93-CMGJ, todos da segunda 

metade do século XVII, são bastante idênticos. Embora se desenhem em lugares diferentes 

das peças de faiança, os motivos arquitetónicos, sobretudo aqueles com motivos 

vegetalistas circundantes, apresentam estilos semelhantes.   

No entanto, nenhum motivo arquitetónico com torre foi claramente identificado na 

catalogação da faiança portuguesa, nem sequer o seu estilo. A torre que, de modo mais 

exato, corresponde à atalaia, na arquitetura militar, é um lugar alto de onde se vigia o 

território circundante. Normalmente, a atalaia integra o sistema defensivo de um castelo. 

No território chinês destaca-se a Grande Muralha, uma série de fortificações feitas em 

pedra, tijolo e outros materiais, construída e reconstruída ao longo da história, feita na sua 

maior parte, durante a dinastia Ming. Remontando às dinastias Qin e Han, a torre de 

vigilância, designada em chinês como Fenghuo Tai (literalmente significa “a torre de 

fogueira”, em chinês: 烽⽕台), já era uma parte integrante da Grande Muralha em conjunto 

com o muro, a porta e a forte, etc. Sobretudo durante a dinastia Han, erguia-se um suporte 

de bacio com lenhas secas para enviar sinais de fumo durante o dia e sinais de fogo durante 

a noite, o que garantia a segurança do território chinês relativamente à invasão das etnias 

exteriores. Devido à importância da distribuição militar, o controlo pela Fenghuo Tai era 

extremamente rigoroso. Os soldados tinham de permanecer alerta nas torres de vigilância 

para enviar mensagens sobre os ataques inimigos e não podiam sair dos seus postos sem 

autorização superior (Lu & Li, 1998, p.42). A configuração da Fenghuo Tai é variada, 

assumindo principalmente forma quadrada e retangular e, menos frequentemente, circular 

(Lu & Li, 1998, p.41) 

 Os motivos arquitetónicos do grupo II, em forma de torre, atalaia ou Fenghuo Tai 

da China, apesar de não apresentarem um estilo claramente identificados, surgem com 

frequência na faiança portuguesa. As razões para o seu surgimento e da aplicação de 

atalaias na faiança portuguesa, conforme as suas características e as formas de desenho, 

podem ter vários motivos. Por um lado, as atalaias na faiança são desenhadas sem muro, 

somente com a torre erguida, sendo os muros substituídos por casas simples. 

Provavelmente, devido ao limite do espaço de desenho da faiança, não era possível 
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desenhar os muros que se estendem horizontalmente e que ocupam grande espaço. Por 

outro lado, as formas da atalaia são semelhantes às casas ou pavilhões chineses e, 

simultaneamente, são familiares também para os povos ocidentais. O motivo do grupo II 

parece ser um edifício eclético, com características ocidentais e orientais. Mesmo que 

nunca se encontre na porcelana chinesa, a torre ou a atalaia, como motivo arquitetónico 

comum, foi frequentemente utilizada pelos artesãos portugueses.   

 

6.3. Grupo III 
Se por um lado os motivos arquitetónicos dos grupos I e II são considerados como 

os que possuem mais características do estilo ocidental, por outro lado, os motivos 

arquitetónicos que fazem parte do grupo III demonstram obviamente um estilo chinês, 

particularmente uma figura idêntica ao pavilhão chinês.   

 O prato 29-AM, feito na última década do século XVI, para além da casa 

portuguesa analisada no grupo II, apresenta na parte inferior do medalhão central os veados 

entre a vegetação e ao fundo uma casa oriental. Esta casa oriental, identificada por 

Moncada (Moncada, 2008, p.48), tem dois andares e dois telhados em forma levantada e 

um coruchéu com remate pontiagudo. Os elementos abaixo dos telhados são desenhados 

em linhas azuis verticais, muito semelhantes, parece-nos, ao pavilhão chinês.  

 A partir do motivo arquitetónico desenhado no prato 29-AM, encontram-se mais 

motivos idênticos ao pavilhão chinês com dois andares. Os canudos CMGJ-109 e CMGJ-

119, ambos feitos no primeiro quartel do século XVII, têm uma decoração constituída pela 

representação esquemática de plantas, flores, rochedos, pagodes e sebes, numa curiosa 

interpretação muito geometrizada, entre filetes de remate. As palavras de Rafael Salinas 

Calado, a decoração desses canudos foi inspirada na porcelana chinesa do período Ming 

(Calado, 2003, p.36). Importa referir que não existem motivos animais desenhados nesses 

dois canudos de faiança portuguesa. Assim, apesar de as pinturas serem esquemáticas e 

estilizadas, os desenhos da faiança, especialmente os motivos arquitetónicos parcialmente 

escondidos por detrás de grandes rochedos, foram provavelmente uma imitação do desenho 

shanshui da porcelana chinesa.  

 Outros dois pratos, feitos no mesmo período, de estilo semelhante, também contêm 

este pavilhão chinês ao fundo no medalhão central. O prato 589-MNSR, feito na primeira 

metade do século XVII, tem como motivo principal um gamo circundado por uma 
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paisagem exótica esquematizada (Monteiro, 1994, p.81). No que diz respeito ao mesmo 

prato, a ficha de inventário de Matriznet refere “o fundo decorado com paisagem oriental 

que se desenvolve em vários planos sobrepostos, tendo como motivo central um gamo 

junto de uma árvore e rodeado de flores. A pairar do lado esquerdo rochedos junto de um 

pagode estilizado”34. Esse motivo arquitetónico foi identificado como pagode estilizado. 

De forma semelhante, o prato 156-CMGJ, feito no segundo quartel do século XVII, tem 

como motivo principal um cisne junto à água, sobre uns rochedos de onde surgem plantas 

aquáticas, juncos e flores que formam um exuberante ambiente vegetalista, alguns 

rochedos esguios, um pagode e cancelas (calado, 2003, p.44). O motivo arquitetónico do 

prato 156-CMGJ foi também identificado como um pagode por Rafael Salinas Calado.  

Obviamente, quer seja o prato 589-MNSR, quer seja o prato 156-CMGJ, os 

protagonistas do medalhão central são motivos animais: o gamo e o cisne, 

proporcionalmente grandes em comparação com os motivos vegetalistas e arquitetónicos 

do fundo. Para além dos motivos animais, esses dois pratos ainda contêm outra 

característica comum, uma aba muito idêntica, decorada com triângulos e pentágonos 

concêntricos irregulares, contendo espirais.  

Observando os motivos arquitetónicos destas quatro peças associadas no grupo III 

de faiança portuguesa do século XVII, embora alguns sejam identificados como pagodes, 

parecem-nos mais o pavilhão estilizado de dois andares. Procurando a referente porcelana 

chinesa, nomeadamente em peças kraak destacaram-se, por exemplo, os pratos 150-PS, 

124-PS, entre outros com desenhos semelhantes feitos no período Jiajing. Estes descrevem 

uma cena onde um homem montado num cavalo dirige-se a um pavilhão, parcialmente 

escondido por trás de grandes rochedos.  

Comparando o motivo arquitetónico da faiança portuguesa deste grupo e o pavilhão 

chinês desenhado na porcelana chinesa da dinastia Ming, sobretudo do período Jiajing, 

surgem-nos alguns aspetos semelhantes, bem como outras diferentes. Na porcelana chinesa, 

os telhados de pavilhão são desenhados em linhas paralelas verticais para representar as 

vigas exteriores na arquitetura tradicional, enquanto nas peças da faiança portuguesa os 

telhados do motivo arquitetónico são pintados principalmente em azul escuro na parte 

superior e em azul claro na parte inferior. Outra diferença é o remate pontiagudo, presente 

no motivo arquitetónico de faiança portuguesa, que nunca surge no pavilhão retratado na 

                                                             
34 http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=305229&EntSep=3#gotoPosition. 
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porcelana chinesa. Mesmo que às vezes este motivo arquitetónico seja identificado como 

pagode, acreditamos que ele é uma imitação do pavilhão da porcelana chinesa. Além da 

semelhança das formas, quer na faiança portuguesa, quer na porcelana chinesa, este motivo 

arquitetónico é sempre desenhado de forma parcialmente escondida por trás de grandes 

rochedos e penhascos verticais. Ainda se pode observar outra semelhança nos desenhos 

respeitantes aos rochedos verticais da faiança portuguesa e da porcelana chinesa. A maioria 

dos pavilhões estilizados é de dois andares, sendo iguais ao pavilhão chinês retratado na 

porcelana chinesa. Todavia, existem outros pavilhões de forma idêntica só com um andar, 

tais como os dos pratos 43-AM, 00469-MAD, 00968-MAD, 9563-MNMC, 9559-MNMC, 

do pote 00409-MAD etc.  

 Geralmente, o pavilhão é designado como Ting em chinês, cujo carater é 亭, e 

surgiu bastante cedo na história da China. À medida que o tempo passou e a sociedade se 

desenvolveu, deram-se grandes alterações no âmbito da sua forma e função. Antes da 

dinastia Han, o valor prático do pavilhão era superior ao seu valor estético ou visual. 

Depois das dinastias Tang e Song, com o desenvolvimento dos jardins chineses, o valor 

estético e visual do pavilhão ultrapassou o seu valor prático (Gao & Tan, 1994, p.18). De 

facto, os pavilhões chineses possuem várias funções práticas. Antes da dinastia Han, 

consoante a sua função, os pavilhões classificavam-se em quatro tipos: o pavilhão da 

cidade, o pavilhão de órgão administrativo, o pavilhão como posto de fronteira e o 

pavilhão para os viajantes descansarem (Gao & Tan, 1994, p.18). Entre eles, o pavilhão 

usado como posto de fronteira, designado Fenghuo Tai, referido no grupo anterior, servia 

de local de vigia e alerta. Entretanto, o pavilhão retratado na porcelana chinesa e na faiança 

portuguesa pertencem ao último tipo: o pavilhão que serve para os viajantes descansarem.  

 Desde a dinastia Han, os pavilhões estabeleciam-se nas ruas principais 

desempenhando a função de posto de correio, de pensão etc. (Cao & Tan, 1994, p.18). 

Posteriormente, este evoluiu e tornou-se num sítio para os viajantes descansarem e para se 

despedirem dos amigos ou familiares. Deste modo, o pavilhão chinês foi ganhado a sua 

conotação cultural, ligada à tristeza da despedida, à saudade e à nostalgia, contendo uma 

abundante emoção humana. Acontece o mesmo nos jardins: o pavilhão chinês, aproveita 

Jiejing [paisagem emprestada], enfeita a atmosfera natural e suscita o prazer visual, bem 

como o prazer sensorial. O pavilhão chinês, através da introdução da paisagem da natureza 

no seu interior, leva as pessoas a entrarem num espaço maior. Deste modo, os observadores 
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libertam-se dum espaço verdadeiro e limitado e entram num espaço imaginário infinito. A 

beleza do pavilhão chinês não é apenas arquitetónica, mas é também a beleza do espaço, da 

atmosfera artística e da cultura.   

 

6.4. Grupo IV  
O motivo arquitetónico do grupo III foi identificado como pagode chinês pelos 

investigadores portugueses. Embora tenha algumas características do pagode chinês, 

parece-nos, em termos de aparência, possuir mais traços de pavilhão do que de pagode. No 

entanto, na arquitetura tradicional chinesa, o pavilhão e o pagode originariamente possuem 

alguns aspetos comuns, relativamente à sua forma. Aqui, iremos tratar de alguns motivos 

arquitetónicos que se parecem com pagodes, mas desenhados com formas variadas.  

O pote 67-CMP, feito no segundo quartel do século XVII, apresenta no seu bojo 

veados, corças, um pagode chinês e figuras orientais, e, ocupando grande parte da 

superfície, uma igreja cristã e vários monges (Monteiro, 1994, p.112). Este pagode, que se 

ergue num grande rochedo, desenhado com dois andares esboçados em linhas azuis 

verticais e com um remate pontiagudo, é parecido com os motivos arquitetónicos do grupo 

III, a menos que esteja escondido parcialmente pelo grande rochedo. No entanto, outra 

peça da faiança portuguesa com um motivo arquitetónico mais semelhante ao pagode 

chinês é o prato 37-MNAA, feito na primeira metade do século XVII. No fundo deste 

surge uma paisagem com pagodes, elementos fitomórficos, aves e uma cena de caça (um 

cão perseguindo uma lebre). O tardoz é decorado com sete elementos sugerindo duplas 

pétalas separadas por traços radiais (Matriznet). À esquerda da imagem destaca-se um 

pagode de três andares e, curiosamente, em cima dele parte de uma torre, como surge 

muitas vezes representada na arquitetura ocidental.  

Mesmo que o motivo arquitetónico do prato 37-MNAA seja considerado um 

pagode chinês, a sua forma expressiva é bastante distinta daquele retratado na porcelana 

chinesa. O pagode, sendo um motivo regular e representativo, sempre foi desenhado nas 

peças de porcelana chinesa, especialmente nas produzidas no período Jiajing da dinastia 

Ming e tendo essas peças uma característica em comum. No fundo delas, desenvolve-se 

geralmente uma paisagem marítima em vários planos, sendo a noção de profundidade 

transmitida pela distribuição das ilhotas no espaço. O pagode chinês, sendo um elemento 

tradicional, foi colocado nesta paisagem marítima em forma vertical. Por exemplo, o prato 
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247-PS feito no período Jiajing, de grande qualidade, mostra no seu fundo os grandes 

rochedos verticais, os pavilhões de um telhado, os pagodes, cinco barcos no meio e na 

parte superior o troço de uma muralha e bandeiras. Contudo, em comparação com dois 

pagodes retratados no prato 37-MNAA de faiança portuguesa e no prato 247-PS de 

porcelana chinesa, embora os desenhos do pagode sejam bastante precisos e os seus 

pormenores bem detalhados, na peça 37-MNAA, falta-lhe a vitalidade e elegância presente 

no prato 247-PS. O pagode chinês desenhado na porcelana chinesa é uma arquitetura 

completa com vários andares formados organizadamente, enquanto aquele desenhado no 

prato de faiança parece ser constituído pela acumulação de casas individuais.   

Para além das formas de pagode no pote 67-CMP e no prato 37-MNAA de faiança 

portuguesa, encontra-se ainda uma série de motivos arquitetónicos idênticos retratados de 

uma forma simples, que, poderão assemelhar-se à do pagode chinês. No pote 9585-MNMC 

e no prato 00439–MAD, destacam-se, na imagem central, uma figura humana circundada 

pela balaustrada (ou ponte) e por outros motivos vegetalistas. No entanto, o motivo 

arquitetónico erguido nos extremos da balaustrada parecem-nos um pagode chinês 

desenhado de forma simplificada. Este motivo foi esboçado com traços pequenos e 

horizontais, pelos artesãos portugueses, e parece surgir nas peças da segunda metade do 

século XVII, sobretudo nas designadas como Desenho Miúdo. Se considerarmos este 

motivo estilizado e simplificado como um elemento arquitetónico, então é possível 

encontrar a sua origem na imitação da porcelana chinesa. Por exemplo, o prato 25-CMAG, 

feito na segunda metade do século XVI, apresenta no primeiro plano os habituais rochedos 

verticais com chorão, um pavilhão de telhado duplo com bandeira, um pagode muito alto, 

uma sampana de vela enfunada pelo vento, água sugerida por pequenos traços azuis, meio 

escondida pelo pico central, e duas figuras humanas sobre um rochedo. O segundo e 

terceiro planos são formados, respetivamente, por uma ilha com uma cabana e um pavilhão 

de duplo telhado entre rochedos (Matos, 1996, p.88). Focando somente o pagode alto 

erguido no grande rochedo, este é desenhado simplificadamente, com telhados em tons de 

azul escuro de uma forma ambígua. Provavelmente, o pagode estilizado desenhado na 

faiança portuguesa limita o pagode simplificado mostrado no prato chinês 25-CMAG.  

 De facto, não é fácil distinguir claramente as representações do pagode chinês e do 

pavilhão chinês na faiança portuguesa, o que também se relaciona com a origem destas 

formas arquitetónicas na história da arquitetura tradicional chinesa.   
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 A cultura chinesa do pagode tem uma longa história, relacionada com a chegada do 

Budismo à China no último período da Dinastia Han, há cerca de dois mil anos. No início, 

os discípulos construíram os pagodes e os templos com o objetivo de consagrar a Sarira35 

do Buda ou dos monges de alto prestígio e respeitados universalmente. Posteriormente, os 

pagodes foram utilizados para consagrar as estátuas de Buda, os textos religiosos e as joias 

de ouro e prata. O pagode foi-se tornando um edifício significativo do budismo, por vezes, 

considerado uma encarnação do Buda, recebendo grande veneração pelos discípulos.  

De facto, o pagode antigo é um tipo de arquitetura budista com características 

chinesas, combinando a estupa36 da Índia e o pavilhão tradicional da China. Sendo um 

produto integrado das arquiteturas tradicionais indiana e chinesa, o pagode desenvolveu-se 

e tornou-se um fenómeno cultural muito particular. Relativamente às suas formas, estas 

derivam essencialmente de duas fontes: a indiana antiga e o Xiyu, sendo a estupa indiana a 

origem e o pagode de Xiyu o intermediário (Dai, 2014, p.5). Deste modo, herdou 

características indianas e, simultaneamente, integrou perfeitamente as características da 

arquitetura tradicional chinesa, tal como a do pavilhão tradicional chinês. O pagode antigo 

chinês formou-se a partir do pagode de estilo Han, sendo este de dois tipos: o pagode 

maciço e o pagode em forma de pavilhão. A maior parte dos pagodes chineses tradicionais 

são em forma de pavilhão, tendo a parte superior parecida com a estupa indiana, com a 

estrutura composta pelos vários andares, semelhante ao pavilhão chinês e com o corpo oco 

para as pessoas subirem e observarem o horizonte.  

 O pagode antigo chinês, sobretudo o pagode em forma de pavilhão, de certa 

maneira é a melhor representação das características culturais e estéticas da arquitetura 

tradicional chinesa, refletida em aspetos grandiosos, solenes, entre outros. O pagode chinês 

tornou-se gradualmente uma plataforma para as classes dirigentes ostentarem o seu poderio, 

riqueza e posição social. À medida que se divulgou a cultura ética confucionista na 

sociedade, o pavilhão chinês tornou-se mais prático e secular. Como se descreve na tese de 

doutoramento de Dai, a partir das perspetivas da cultura estética, o pagode chinês antigo 

apresenta três particularidades: o mistério, a secularidade e a beleza. O mistério é a 

caraterística continuada herdada do pagode indiano. A secularidade é a característica 

crucial que distingue do pagode indiano. A beleza da cultura estética chinesa é representada 

                                                             
35	o termo inglês.	
36	Estupa é composta por uma base quadrada sobre a qual assenta uma abóboda hemisférica ou em formato de monte que 
termina numa ponta cónica, usado geralmente como mausoléu ou local de devoção - Dicionário Priberam online. 	
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no pagode chinês através da sua estabilidade, da sua bela configuração, da beleza rítmica, 

da construção compositiva e da sua poética curva, etc. (Dai, 2014).    

 

6.5. Conclusão 
Neste capítulo procurou-se analisar os motivos arquitetónicos surgidos nas peças da 

faiança portuguesa do século XVII e dividi-los em quatro grupos, segundo os seus tipos 

característicos e as suas formas distintas. No grupo I mostram-se as construções e torres 

com cobertura em forma de bolbo e no grupo II as casas com atalaia. O pavilhão chinês é 

do grupo III e o motivo arquitetónico parecido com o pagode chinês é apresentado no 

grupo IV. Os motivos arquitetónicos dos grupos I e II são incontestavelmente aqueles que 

apresentam as características de estilo ocidental, enquanto os dos grupos III e IV 

apresentam características de estilo oriental, sobretudo de estilo chinês. A partir desses 

quatro grupos, procurámos sintetizar as características gerais refletidas nos motivos 

arquitetónicos da faiança portuguesa.   

  Quer sejam os motivos arquitetónicos de estilo ocidental, quer os de estilo oriental, 

a hibridez dos vários estilos, a mistura das diferentes culturas e a integração dos diversos 

elementos refletem-se em cada um dos conjuntos arquitetónicos. Por exemplo, casas e 

torres com cobertura em forma de bolbo podem ser consideradas como provenientes da 

cultura islâmica, ou do estilo bizantino, mas também podem inspirar-se na arquitetura 

chinesa. O ecletismo também se revela nos motivos arquitetónicos da faiança portuguesa. 

Os artesãos portugueses conseguiram imitar parcialmente excertos da porcelana chinesa e, 

em vez de cópias globais sem liberdade criativa, substituíram alguns elementos da cultura 

chinesa. É o caso do motivo arquitetónico do grupo I, onde os artesãos portugueses 

optaram por copiar os estandartes içados em mastros e substituíram os pagodes chineses 

pelas torres de estilo ocidental, utilizando elementos com que estavam mais familiarizados. 

A ambiguidade das formas, a incertezas dos estilos, a imprecisão dos modelos, por um lado, 

deveu-se à insuficiência de conhecimento, e por outro, à diversidade cultural. 

Como se demostra no artigo intitulado Understanding Chinese Research Work on 

Architectural History, escrito pelo famoso arquiteto chinês Fu Xinian, a China deve a sua 

riqueza arquitetónica à sua longa história e ao facto de ser um país multi-étnico. Devido ao 

intercâmbio intercultural, a arquitetura de diferentes etnias misturou-se, mesclou-se e 

mutuamente reforçou-se na estrutura da arquitetura tradicional chinesa. O autor também 
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indica que, para compreender a formação e a evolução da arquitetura tradicional chinesa, é 

necessário estudar a história arquitetónica das etnias de cada país e a interação e mistura 

com outras etnias (Fu, 2014, p.12). Quanto à própria arquitetura chinesa, não se encontra o 

estilo arquitetónico derivado de qualquer cultura pura, especialmente quando o motivo 

arquitetónico foi copiado pela faiança portuguesa. A mistura cultural inevitavelmente surge 

nesses motivos arquitetónicos.  

 Além da hibridez cultural apresentada como motivo arquitetónico, também existe 

uma continuidade na evolução e no desenvolvimento dos motivos arquitetónicos. Os 

motivos arquitetónicos desenhados nas peças feitas na fase inicial da manufatura da faiança 

portuguesa forneceram os protótipos de imitação para peças feitas em tempos posteriores. 

Tal como, os motivos arquitetónicos das peças feitas em tempos posteriores herdaram 

quase completamente as características mostradas nas peças da fase inicial, entre as quais 

motivos arquitetónicos que se converteram em elementos estilizados de desenho 

esquemático. Por exemplo, os dois motivos arquitetónicos desenhados no prato 29-AM, 

feito na última década do século XVI, parecem os protótipos dos motivos arquitetónicos 

respetivamente resumidos no grupo II e no grupo III. Porém, esta característica de 

continuidade também demonstra a falta de alteração em termos de forma, de modelo e de 

estilo dos motivos arquitetónicos na faiança portuguesa. Tal como as casas e as torres com 

cobertura em forma de bolbo integradas no grupo I, o pavilhão chinês no grupo III, 

manteve a sua aparência desde o inicio da manufatura, com os desenhos quase inalteráveis, 

principalmente em relação aos motivos arquitetónicos da faiança portuguesa.  

Simultaneamente, essa continuidade também se reflete na combinação com outros 

motivos da faiança portuguesa. Em alguns casos, os motivos que se combinam com os 

elementos arquitetónicos também são inalteráveis. Por exemplo, o tema das casas com 

torre integrado no grupo II é sempre rodeado por um motivo vegetalista de forma bastante 

idêntica, como se vê em 9593-MNMC, no prato 91-CMGJ, etc., e até o motivo 

arquitetónico e o motivo vegetalista ao seu redor formam uma paisagem singela, sobretudo 

no medalhão central do prato 91-CMGJ. Do mesmo modo, o motivo do pavilhão 

desenhado na faiança do grupo III é sempre acompanhado pelo grande rochedo. Ele é 

desenhado de forma parcialmente escondida, por detrás de grandes rochedos e penhascos 

verticais. Ainda se pode observar a continuidade e a semelhança de desenhos desses 

rochedos em outras peças.  
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Ao analisar a utilização do motivo arquitetónico na faiança portuguesa, pode-se 

descobrir uma constante interessante: os artesãos portugueses preferiam aproveitar a forma 

vertical do motivo arquitetónico para preencher o espaço de fundo e alterar algumas 

figuras de modo apropriado, substituindo a arquitetura chinesa pela arquitetura ocidental. 

Deste modo, as casas de estilo ocidental ligam-se às torres e aos pagodes chineses 

tradicionais modificados por características ocidentais. Assim, os artesãos portugueses, por 

um lado, escolheram motivos arquitetónicos mais característicos da cultura chinesa para 

mostrar o sentido exótico. Daí a presença do pagode e do pavilhão, as duas formas mais 

representativas e significativas da cultura chinesa, copiados em larga escala nas peças da 

faiança portuguesa. Por outro lado, optaram por traços mais familiares e alteraram outras 

partes das composições de referência, criando um estilo particular. 

Geralmente não há uma fronteira nítida entre as diferentes formas culturais. Por 

exemplo, o pagode tradicional chinês pode ter uma origem cultural indiana. Uma torre 

pode ter várias formas e surgiu em diversas culturas. Os artesãos extraem a inspiração das 

ideias e formas artísticas que encontram no mundo. Eles têm a flexibilidade das ideias e da 

imaginação, a competência de mesclar vários elementos entre uma variação de culturas 

para construir uma forma artística com características novas e distintas. Por conseguinte, a 

arte e a cultura não se limitam às condições geográficas, à forma artística única ou a uma 

só tradição visual.   

No estudo da porcelana chinesa nunca se trata o motivo arquitetónico de modo 

individual, mas sim na sua relação próxima com o motivo shanshui. O motivo 

arquitetónico é um elemento considerável do motivo shanshui. Melhor explicando, por 

exemplo, tanto o pavilhão como o pagode chinês, são apenas um dos elementos 

necessários para constituir a imagem do motivo shanshui. Mesmo que surja a figura 

humana, ele também desempenha a mesma função com outros elementos e ocorre 

normalmente numa proporção harmoniosa. Todos os elementos do motivo shanshui 

possuem a mesma posição numa imagem, independentemente de serem um motivo 

arquitetónico, vegetalista ou uma figura humana, rios, montanhas, etc. Contudo, parece que 

o motivo arquitetónico apenas surge na imagem de shanshui da porcelana chinesa. O 

oposto acontece na faiança portuguesa, onde o motivo arquitetónico permanece muitas 

vezes inalterável e permanece no fundo da imagem a compor os motivos principais, sendo 

estes principalmente a figura humana e o tema motivo animal. Em alguns casos, o motivo 
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arquitetónico, como o motivo principal, surge individualmente no centro da imagem, o que 

raramente acontece na porcelana chinesa.  

Sendo um conceito geral e completo, o motivo shanshui retratado na porcelana 

chinesa contém o motivo arquitetónico e vários outros elementos. Daí não ser possível 

analisar individualmente o motivo arquitetónico, isolado-o do motivo shanshui. Todavia, 

tal situação já não sucede na faiança portuguesa. Visto que os artesãos portugueses não 

compreenderam o conceito de shanshui e a sua conotação cultural, retiraram o motivo 

arquitetónico do shanshui e consideraram-no como um elemento independente. Ao mesmo 

tempo, de acordo com a sua compreensão ideológica e cultural, também efetuaram 

alterações nas formas, estilos, entre outros. Contudo, sejam quais forem estas alterações, 

ainda podemos entrever neles os aspetos principais da beleza da arquitetura tradicional 

chinesa.      
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Capítulo VII - Motivos gráficos na faiança portuguesa e na porcelana 

chinesa	
 

O motivo gráfico pode ser algo inexistente na natureza e criado pelo homem, mas 

também abrange os motivos que, apesar de existirem na natureza, através da criatividade 

humana e da transfiguração artificial, se apresentam como a figura estilizada em modo 

simétrico e em disposição equilibrada.  

Tanto o motivo gráfico como os motivos animal, vegetalista e de figura humana se 

baseiam na observação e na tradição. A simetria é uma das regras principais da estética 

tradicional chinesa. O próprio indivíduo é simétrico, possuindo os braços e as pernas e 

outros aspetos corporais em forma simétrica. A partir desta regra principal, o povo chinês 

criou objetos baseados na simetria, o mesmo se observando nos próprios caracteres. Os 

caracteres chineses do período inicial eram pictogramas, que registavam a emoção e a 

cognição num sistema gráfico. Com o passar do tempo, além do caracter chinês surgiram 

outros motivos assentes na mesma regra, o que gerou muitos motivos gráficos de grande 

beleza e inerentes à estética tradicional chinesa. Em muitos casos, o motivo gráfico deriva 

da simplificação de outros motivos. Na sua origem, os motivos apresentavam os contextos 

e transmitiam as emoções do criador. O motivo gráfico, sendo a simplificação e a forma 

estilizada de um motivo, ostenta mais a beleza da forma e menos a do contexto. Ele 

procura, de forma estilizada, estabelecer a generalidade e suprimir o particular. 

Na história da cerâmica chinesa, o motivo gráfico, ou melhor, o símbolo 

significativo, surgiu em grande escala já no Neolítico (Ma, 2013, p.475). A transformação 

do concreto em abstrato, na fase inicial da civilização humana, foi um momento decisivo 

decorrente do desenvolvimento da cognição humana. As pessoas criaram os motivos 

gráficos de acordo com os seus conhecimentos e capacidades cognitivas e, 

simultaneamente, eles ajudaram-nas a compreender efetivamente a complexidade deste 

mundo. Para além disso, a forma de duas direções contínuas e a forma de continuidade 

quadrilateral são dois aspetos frequentemente aplicados em motivos gráficos e que 

correspondem à regra simétrica da estética tradicional chinesa. A forma de duas direções 

contínuas é aquela em que se desenham os motivos gráficos repetidamente entre duas 

linhas paralelas, estendendo-se em forma linear. Antes da dinastia Qin já eram aplicados 

numerosos motivos gráficos, na forma de duas direções contínuas, sobretudo yunleiwen, o 
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motivo de nuvem e trovão, designado na cultura chinesa e considerado como grega no 

mundo ocidental (Dicionário Infopédia: friso decorativo composto pelo entrelaçamento ou 

combinação de linhas retas), realçando a repetição, a ordem, o ritmo e a uniformidade. 

Durante a dinastia Han, xuanxue (literalmente significa o estudo misterioso) era 

bastante popular, especialmente a teoria tianrenheyi [Interação entre o Cosmo e a 

Humanidade] criada por Dong Zhongshu. Sob este contexto social ligado à metáfora, ao 

mistério, ao espírito, os motivos decorativos, tais como a nuvem, o pássaro misterioso e o 

animal espiritual, surgiram em grande quantidade. Nas dinastias do Norte e do Sul, os 

pensamentos seculares conseguiram libertar-se e, simultaneamente, os estilos exóticos 

entraram no território chinês, por exemplo, o motivo de crisântemo, inspirado numa flor 

estrangeira, e que se ostentava em forma estilizada e tornava-se, completamente, num 

motivo simbólico (Ma, 2013, p.480). No que diz respeito à porcelana chinesa da dinastia 

Yuan, mesmo quando desenhados amplamente, os motivos gráficos possuíam caraterísticas 

particulares, sobretudo misturadas com a cultura islâmica.  

Quanto à dinastia Ming, o estilo islâmico, particularmente da cultura persa, 

influenciava os estilos da porcelana do reinado Yongle em termos de configuração, 

decoração e material e veiculava os aspetos distintos da cultura islâmica. Também na 

faiança portuguesa se testemunham estes traços da comunicação intercultural. A partir do 

período Jiajing, a dinastia Ming começou a entrar na fase terminal, mas à medida que o 

mercantilismo floresceu, a sociedade tornou-se cada vez mais secular. Por conseguinte, as 

obras artísticas ostentam as características narrativas em vez dos aspetos ornamentais. 

Deste modo, na porcelana chinesa sempre se desenhavam os motivos da figura humana, de 

trecho literário ou de narração histórica e já era raro destacar-se o motivo gráfico. 

Na verdade, a bibliografia consultada para esta dissertação mostra os motivos 

ornamentais, tais como as contas, as rendas, as escamas, os meandros e os aranhões, etc., 

designados como famílias decorativas por Rafael Salinas Calado e outros investigadores 

portugueses. No entanto, nesta parte, em vez de apresentar o ponto de vista dos 

portugueses, a partir de uma perspetiva da cultura chinesa e sob a referência da porcelana 

chinesa, mostrarei outros motivos ornamentais, que trato aqui como motivos gráficos, 

pequenos demais para serem notados, copiados provavelmente da porcelana chinesa. É 

difícil apercebermo-nos de motivos tão discretos. Por outro lado, o motivo gráfico é 

extremamente simplificado, estilizado, e ainda contém a conotação cultural e ideológica, o 
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que atrai o nosso interesse para sintetizar as suas formas e desvendar os significados por 

trás desses elementos tão simples. Esses motivos gráficos destacam-se na faiança e 

mereceram a minha atenção.  

 

7.1. Grupo I  
Na faiança portuguesa do século XVII, encontra-se com alguma frequência um 

motivo circular dividido em três porções iguais por três raios de círculo. Este motivo 

particular, parece ser exótico, estranho à cultura portuguesa e ocidental, embora surja em 

várias cenas da faiança. No entanto, esse motivo nunca foi identificado, nem sequer 

mencionado nas catalogações portuguesas. Apesar de ser inconspícuo, este motivo possui 

caraterísticas particulares e foi desenhado em muitas peças de faiança portuguesa feitas na 

primeira metade do século XVII.  
 A imagem de “um pássaro de pé sobre um rochedo” (em chinês: 鸟立⼭⽯) é uma 

cena esquemática surgida na porcelana chinesa, sobretudo na porcelana kraak da fase final 

da dinastia Ming. Do mesmo modo, este tema, com uma estrutura compositiva particular, 

também foi utilizado com outras espécies de ave, como na fénix desenhada na porcelana da 

época e em outras formas artísticas (Rawson, 2002, p. 323). Esta estrutura compositiva 

também ocorre na faiança portuguesa com outros animais, e não apenas com aves. Por 

exemplo, o prato 630-MB mostra, no medalhão central, um mocho sobre um rochedo numa 

paisagem exótica, na qual se destacam uma palmeira e uma grande flor (Monteiro, 1994, 

p.107). Obviamente, a imagem esquemática de “um pássaro de pé sobre um rochedo” 

aplicada na porcelana kraak também foi aproveitada pelos artesãos portugueses, que 

mantinham a composição e a imagem esquemática inalteradas e trocavam os motivos 

centrais da imagem, os quais são, principalmente, motivos animais. O rochedo desenhado 

no prato 630-MB parece-se com o rochedo artificial decorado com dois motivos circulares. 

Do mesmo modo, este rochedo com motivos circulares, dividido em três porções iguais, 

também foi inserido em cenas com vários animais desenhados nos canudos e nas talhas da 

faiança portuguesa, tais como os canudos 00380-MAD, 00443-MAD e 32-AM e a talha 

9601-MNMC feitos na primeira metade do século XVII. O canudo 00380-MAD, feito 

entre 1620 e 1640, tem como motivos centrais um elefante, um leão com a língua de fora e 

um pássaro poisado numa árvore (Suzana, 2015, p.63), entre os quais se destaca um 

elefante branco num rochedo com vários motivos pertencentes ao grupo I. O canudo 
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00443-MAD, que mostra no bojo um pássaro poisado num ramo, outros em pleno voo e 

entre estes uma abelha, dois coelhos, uma lebre e um grou, envoltos numa paisagem 

oriental (Suzana, 2015, p.62) e o canudo 32-AM que apresenta coelhos, aves e insetos 

entre vegetação ao gosto das decorações da porcelana da China do reinado Wanli 

(Moncada, 2008, p.51), têm várias características em comum, para além da configuração 

de canudo, da cena desenhada e do estilo decorativo. Ambos desenham um coelho sobre 

um rochedo grande, decorado com o motivo circular deste grupo.  

 Quer seja no prato 630-MB, quer seja nos canudos mencionados neste grupo, este 

motivo circular dividido em três porções iguais por três raios apresenta sempre um desenho 

preciso e um rochedo grande onde os animais permanecem de pé. Todavia, também se 

encontram casos diferentes, onde este motivo foi utilizado noutro local da faiança. Por 

exemplo, o prato 6663-MNAA, feito na segunda metade do século XVII, desenha no 

medalhão central um monge em túnica comprida segurando uma somblinha. No plano do 

lado direito, em cima, erguem-se motivos arquitetónicos e vegetalistas e sob este plano 

destacam-se três motivos circulares bastantes idênticos ao motivo particular deste grupo. 

Igualmente, os três motivos circulares agrupados e desenhados do mesmo modo também 

surgem em vários locais na aba da mesma peça, entre os quais, alguns são desenhados 

entre os ramos das árvores e outros são retratados ao lado da casa de estilo ocidental. Neste 

caso, este motivo circular dividido em três porções, mesmo que seja esboçado da mesma 

forma, já se torna um motivo exótico individual, extraído do rochedo grande e utilizado 

para acompanhar outros motivos e para adornar a imagem. 

 Também se encontra outra peça de faiança portuguesa onde aparece este motivo de 

outra forma. O prato 00900-MAD, feito entre 1590 e 1620, mostra no fundo uma paisagem 

oriental, dentro da reserva circular, com sobreposição de vegetação e rochedos. Na parte 

interior, de forma quase impercetível, estão dois coelhos agachados no meio da vegetação 

(Suzana, 2015, p.50). Entretanto, a cena de “dois coelhos agachados no meio da 

vegetação” também parece ser a cena onde os dois coelhos se escondem num rochedo 

decorado com os motivos circulares, cujas formas são semelhantes ao motivo desse grupo. 

Embora alguns desses motivos circulares sejam desfigurados e distorcidos com desenho 

grosseiro, os esboços ainda são baseados em formas e composições principais deste motivo 

circular, que é divido em três porções iguais por três raios. Normalmente, os três raios de 

círculos são desenhados em tons de azul-escuro, enquanto as três partes divididas em 
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forma de setor circular são preenchidas sem cor. De facto, importa prestar atenção ao 

preenchimento da cor relativamente a este motivo circular, uma vez que no prato 00900-

MAD alguns desses motivos apresentam raios preenchidos em cor e setores circulares sem 

cor, e outros, pelo contrário, apresentam raios sem cor e setores circulares com cor. Isto é 

diferente do que aparece noutras peças de faiança com este motivo circular mencionadas 

no texto anterior. Através destes casos, os artesãos portugueses ostentam mais uma vez a 

sua competência criativa e a não-subserviência artística ao tema base. 

 Este motivo circular particular não apenas surge nos rochedos e nas cenas 

principais retratadas no medalhão central ou na aba, também parece ser esboçado com 

outros motivos geométricos, tendo apenas um caráter ornamental. Por exemplo, o prato 

6783-MNAA, feito no primeiro quartel do século XVII, apresenta o motivo central contido 

no medalhão composto por elementos chineses, constituído por figuras de orientais 

segurando sombrinhas, numa paisagem exótica. A aba está decorada com motivos florais 

(Monteiro, 1994, p.64). O autor não referiu a faixa intermédia. Na nossa opinião, esta faixa 

entre o medalhão central e a aba é composta por três motivos chineses tradicionais, os 

quais são os motivos ornamentais de “escama de peixe”, de 卍 e o motivo circular 

semelhante ao motivo do grupo I. As escamas e os 卍 são separados por este motivo 

circular, cuja forma e composição são iguais aos motivos referidos anteriormente, mas é 

preenchido em cores inversas. O conjunto desses três motivos decorativos forma uma faixa 

esquemática, aplicada frequentemente noutras peças de faiança portuguesa, às vezes com 

alterações sensíveis. 

 Esta faixa esquemática com pequenas alterações foi aplicada no prato 2157-MNAA 

e no prato 00423-MAD e nos outros pratos de faiança. O prato 2157-MNAA, feito na 

segunda metade do século XVII, tem, no centro, flores sépia sobre fundo azul, uma orla de 

hastes finas ondulada e na aba vários motivos geométricos, como gregas, escamas ou 

pétalas imbricadas, separadas por três contas dentro do círculo. São temas Ming que se 

prolongaram no período Kangxi (Santos, 1960, p.59). Este motivo com três contas parece 

ser baseado no motivo circular do grupo I, mas com desenhos imprecisos. A faixa 

esquemática parecida também se apresenta no prato 00423-MAD feito entre 1610 e 1630. 

Como se descreve na catalogação da coleção de faiança do Museu de Artes Decorativas de 

Viana do Castelo sobre esta peça, o covo está decorado com seis reservas, três com motivo 

de escamas imbricadas, e três com motivo de suástica. Entre as reservas, encontramos um 
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pequeno motivo geométrico (Susana, 2015, p.54). Este motivo geométrico também é 

semelhante ao motivo circular do grupo I, só que ele é dividido em quatro setores 

circulares em vez de três, o que faz lembrar o motivo tradicional chinês em forma de 

sapeca, que é a antiga moeda chinesa, de cobre, com um orifício no centro. Na verdade, o 

Lianqian Wen [motivo de sapecas contínuas], tendo o significado de riqueza, é amplamente 

pintado na faiança portuguesa, tal como no prato 00471-MAD.  

 No grupo I, este motivo circular particular surge em várias formas: desenhado no 

rochedo, retratado como motivo individual em vários sítios de medalhão central e de aba, 

inserido na faixa esquemática em conjunto com outros motivos geométricos tradicionais 

chineses. Seria interessante perceber as possibilidades de surgimento deste motivo, ou 

particular, na faiança portuguesa. Por um lado, os artesãos portugueses provavelmente 

conheciam-no por integrar, frequentemente, uma parte do rochedo artificial desenhado na 

porcelana chinesa. Deste modo, continuaram a utilizá-lo no desenho de rochedo e apenas 

alteravam os motivos animais centrais, sobre ele. Por outro lado, os artesãos desconheciam 

a forma original e a conotação cultural deste motivo circular. Aplicavam-no somente como 

um elemento exótico. Em alguns casos, ainda mantinham a sua forma original, desenhado 

como uma parte de rochedo, e em muitos outros casos os artesãos portugueses extraíram 

este motivo circular do rochedo e aplicaram-no em outras formas ou cenas.  

 Na verdade, este motivo circular, que quase nunca foi mencionado por 

investigadores portugueses, surge na porcelana chinesa e será provavelmente o motivo 

referencial da imitação para a faiança portuguesa. Apresentamos aqui em princípio, duas 

formas retratadas na porcelana chinesa e procuraremos estabelecer o seu modelo original e 

a conotação cultural.  

 O prato 13-JW de porcelana chinesa, feito no período Wanli, tem o medalhão 

central decorado com dois gamos, a olharem-se, num monte, sob um pinheiro com um 

ramo saliente, entre rochedos taibu e plantas em flor (Canepa, 2008, p.133) Este rochedo 

taibu37, identificado por Teresa Canepa provavelmente pertence ao motivo original de 

referência da imitação, no que respeita ao motivo circular do grupo da faiança portuguesa. 

Também se encontram formas semelhantes noutras peças de porcelana chinesa, tais como 

no prato 57-PS e nos pratos expostos atualmente no Museu Guimet, entre muitos outros. 

No entanto, esses pratos de porcelana chinesa contendo os motivos circulares ainda 

                                                             
37	Devido ao conhecimento insuficiente e à falta de referência bibliográfica, ainda não conheço esta designação, taibu. 
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possuem outra característica distinta comum: a imagem central é sempre decorada com os 

gamos e não outros motivos animais. A combinação entre este motivo particular e os 

gamos tem um significado especial.  

 Segundo as palavras de Maura Rinaldi sobre o prato 2011867, os gamos são 

circundados por rochedos, pássaros e um motivo particular em forma circular, com orlas 

irregulares e um setor transversal no centro. No início, este motivo provavelmente 

representava o rochedo. Todavia, através da formalidade e da estilização, este motivo 

possivelmente foi-se alterando numa figura com um significado completamente diferente: 

a Roda da Lei, que corporiza o primeiro sermão de Buda no Parque de Gamos em Saranate, 

após ter criado a sua doutrina. Esta hipótese é confirmada pelo uso exclusivo deste motivo 

em conjunto com o tema dos gamos, presente em pratos e tigelas de porcelana chinesa. 

Aliás, o gamo é geralmente considerado como o símbolo da longevidade no taoismo, mas 

esta cena, em conjunto com os gamos e a Roda da Lei, transmite um simbolismo dual 

(Rinaldi, 1989, p.79). Além disso, de acordo com as palavras de Sebastiaan Ostkamp, a 

decoração central de dois gamos recorre à convicção de que somente o gamo é capaz de 

encontrar o cogumelo divino da longevidade. Isso corresponde homogeneamente à 

iconologia popular chinesa daquela altura, que se focava na imortalidade (Ostkamp, 2014, 

p.56). 

 A cena com os gamos e este motivo particular surge frequentemente na porcelana 

kraak feita no fim do século XVI e no início do século XVII. Todavia, devido ao 

desconhecimento da conotação cultural relativamente à combinação entre este motivo 

particular e os gamos, os artesãos portugueses aplicaram os gamos como um motivo 

individual e este motivo circular como um elemento representando a cultura exótica, sem 

conhecer o seu significado.  

 Para além disso, de acordo com as palavras de Maura Rinaldi acerca da origem 

deste motivo, inicialmente, ele representava o rochedo que se encontra numa série de potes, 

feitos no período Wanli da dinastia Ming, considerada como Guan na China. Por exemplo, 

o pote da coleção da Câmara Municipal do Porto, feito no período Wanli, tem a decoração 

repartida por três registos delimitados por círculos. O central ostenta quatro reservas 

decoradas com rochas, peónias, crisântemos e insetos (Monteiro, 1994, p.58). O pote 49-

CMAG tem a decoração repartida por quatro grandes painéis brancos sobre fundo de 

suásticas, separadas por bandas brancas com cabaças de ruyi entrecruzadas, e com os 
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motivos florais (peónias e outras flores) e rochedo ornamental num terraço com 

balaustrada nos painéis do bojo (Matos, 1996, p.100). Este rochedo ornamental parece ser 

o rochedo artificial e costuma ocorrer nos potes feitos no período Wanli. O motivo circular 

deste grupo é bastante idêntico aos elementos nos rochedos artificiais desenhados no pote 

da coleção da Câmara Municipal do Porto (Monteiro, 1994, p.58) e  noutro pote feito no 

período Wanli38.  

 Entretanto, a quantidade de pratos de porcelana kraak que chegou a Portugal foi 

definidamente maior do que os potes. Por conseguinte, a composição da imagem e as 

estruturas e as formas deste motivo circular, retratado na faiança portuguesa, são mais 

parecidas com as dos pratos de porcelana kraak com gamos e este motivo circular, do que 

com as dos potes, mesmo que os pratos ou potes com este motivo circular sejam feitos na 

mesma altura da dinastia Ming. É provável que os artesãos portugueses tenham copiado 

este motivo particular sem conhecer a origem do rochedo, a partir de pratos de porcelana 

chinesa, tal como o prato 57-PS do Palácio de Santos, e que tenham alterado o motivo 

animal principal, substituindo os gamos por outros animais. Todavia, o facto de ser um 

elemento exótico de estilo chinês foi aproveitado pelos artesãos portugueses, que 

aplicavam amplamente este motivo circular em qualquer sítio das peças de faiança 

portuguesa. 

 

7.2. Grupo II 
No grupo anterior, no que respeita ao levantamento da bibliografia, foi mencionada 

uma peça emblemática onde se observam as características dos motivos na porcelana 

chinesa, que é a taça 609-MNSR feita no ano de 1621. As paredes exteriores são divididas 

em painéis ovalados com a representação alternada de uma flor e do motivo chinês da 

“Roda da Lei”, separados por colunelos com fita em serpentina e espaços triangulares 

preenchidos com traços horizontais paralelos e contínuos (Ficha de Inventário de 

Matriznet). O motivo da “Roda da Lei”, que também se chama “Roda do Dharma” ou 

“Roda da doutrina” (em chinês:法轮 e em pinyin: fǎ lún), era um elemento absolutamente 

exótico para os artesãos portugueses. Como motivo religioso, a Roda da Lei foi bastante 

popular nas dinastias Ming e Qing. No entanto, mesmo que o motivo da Roda da Lei seja 

aplicado em porcelana chinesa, as suas formas variam muito de peça para peça ao longo da 

                                                             
38 Consulte http://auction.artron.net/paimai-art0054451568/, em 14-05-2018. 
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História. Neste grupo, procuraremos encontrar peças de faiança portuguesa com motivos 

semelhantes à Roda da Lei da porcelana chinesa, sintetizando as suas caraterísticas e 

descodificando a sua conotação cultural.  

 A panela 00380-MAD, feita entre 1640 e 1650, apresenta o bojo decorado com 

duas cartelas ovais. Uma está decorada com uma figura feminina com um pássaro na mão 

direita, trajando à moda do século XVI, saia ampla, cintura apertada e decote quadrado. O 

homem traja uma capa, calção apanhado no joelho e chapéu com pluma. “Entre as reservas, 

há decoração de motivos florais estilizados” (Suzana, 2015, p.59). Esses motivos florais 

estilizados parecem-nos ser o motivo da Roda da Lei com desenhos imprecisos. Apesar de 

os tons azuis serem preenchidos fora das linhas e a pintura não ser meticulosa, pode-se 

observar os raios da roda e os elementos decorativos circulares exteriores da roda, os quais 

são semelhantes aos do motivo da Roda da Lei desenhado na taça 359-MA da porcelana 

chinesa. Nesta panela, os motivos parecidos com a Roda da Lei, separam as duas reservas 

centrais do bojo, enquanto no boião 6721-MNAA os motivos semelhantes à Roda da Lei 

são desenhados dentro das reservas. Na restante superfície, quatro reservas ovais contendo 

duas, flores de boninas e dois “leques de Bu-qui” com cordões tão pouco definidos que 

podemos chamá-los de aranhões” (Ficha de Inventário de Matriznet). No entanto, a forma 

geral deste motivo é circular, em vez de em folha, leque ou rolo, em que normalmente os 

motivos aranhão se apresentam. A não ser que as partes exteriores da forma circular sejam 

os cordões entrelaçados, as partes interiores fazem-me lembrar os raios da Roda da Lei. Os 

desenhos dentro deste motivo circular são parecidos, por exemplo, com os dos motivos da 

Roda da Rei retratados na taça 50-JW da porcelana chinesa.  

 A partir dessas três peças de faiança portuguesa feitas no século XVII e de outras 

peças com este motivo semelhante à Roda da Rei, surgem características em comum. Com 

exceção dos da taça 609-MNSR, os desenhos do motivo geralmente são imprecisos. 

Normalmente, não existe uma distinção formal muito clara entre o motivo da Roda da Lei 

e alguns motivos florais estilizados. Este motivo sempre se destaca nos bojos de taça, 

panela, boião, etc., sendo proporcionalmente grande, em forma bastante marcada na 

imagem, enquanto a Roda da Lei apenas como um elemento decorativo surge em várias 

configurações na porcelana chinesa, incluindo os pratos. Além disso, a maioria das peças 

de faiança portuguesa com este motivo foi feita na primeira metade do século XVII, 

quando a influência da porcelana chinesa foi forte na manufatura portuguesa. 
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Posteriormente, as formas tornaram-se mais estilizadas e os desenhos mais esquemáticos e, 

às vezes, como os artesãos portugueses provavelmente utilizavam a sua criatividade, junto 

com os motivos florais estilizados, o motivo ia perdendo as características originais 

apresentadas na porcelana chinesa.  

 No entanto, o motivo da Roda da Lei, quer da forma manifestada na porcelana 

chinesa, quer com a conotação refletida na cultura chinesa, possui as suas características 

particulares. 

 O motivo da Roda da Lei é um dos Oito Emblemas Budistas que raramente surge 

nas peças de porcelana chinesa de forma individual, entre as quais a maioria data do início 

e meados da dinastia Ming, e basicamente era produzida nos fornos privados. O motivo da 

Roda da Lei era principalmente desenhado no bojo exterior de porcelana chinesa e variava 

bastante nos diferentes períodos, portanto, possui as características distintas de cada época 

(Tie, 2002, p.114). No território português, também encontramos algumas peças de 

porcelana chinesa com o motivo da Roda da Lei. A taça 359-MA tem, no bojo exterior, os 

motivos dos Oito Emblemas Budistas, tais como "carpa" (peixe), concha, nó sem fim, lótus, 

dossel, sombrinha, vaso e Roda da Lei, entre os motivos de enrolamentos de lótus. Uma 

característica distinta do motivo da Roda da Lei do período Chenghua é que ele sempre foi 

desenhado em conjunto com lótus em forma de chanzhi (folhagens entrelaçadas) e com os 

elementos ornamentais em forma circular, rodeando o exterior da roda (Tie, 2002, p.114). 

Segundo as palavras de Tieyuan, a taça 359-MA possivelmente foi feita no período 

Chenghua em forno privado.  

 Também se encontram as peças de porcelana com o motivo da Roda da Lei 

desenhado no interior da taça ou na aba do prato. A taça 50-JW, feita no período Wanli, 

pertence a um grupo especial de taças de porcelana kraak, decoradas no interior com uma 

invulgar cercadura constituída por rodas flamejantes ou chakaras e cabeças de ruyi 

alteradas (Canepa, 2008, p.277). Este motivo da Roda da Lei com cercadura flamejante era 

do modelo tradicional das peças feitas nos fornos privados do reinado Wanli (Tie, 2002, 

p.117). O prato 63-CMAG apresenta na aba oito painéis decorados com peónias e pêssegos 

alternando com conjuntos de objetos simbólicos: enxota-moscas, folha, Roda de Lei, 

cabeças de ruyi, leque, lanterna etc. (Matos, 1996, p.123). Apesar do motivo da Roda de 

Lei ser desenhado de forma quase impercebível, os desenhos são bastante precisos, com os 

raios claros e a cercadura flamejante viva. 
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 Em comparação com os motivos semelhantes à Roda da Lei desenhados na faiança 

portuguesa, os desenhos da porcelana são geralmente mais precisos, mais variados na 

forma e aplicados mais flexivelmente na imagem ou na configuração da peça, sendo os 

motivos ornamentais em forma contínua ou em conjunto com os outros sete emblemas 

budistas.  

No entanto, às vezes, o motivo da Roda da Lei desenhado na porcelana também é 

parecido com o motivo floral estilizado, o que remete para outro motivo tradicional 

derivado do tema da Roda da Lei, que se chama lunhua39, sob uma forma floral 

embelezada da Roda da Lei. O motivo lunhua surgiu inicialmente no período Yongle, 

influenciado por motivos ornamentais da Ásia Ocidental (Tie, 2002, p.118).  

 Quanto à sua conotação cultural, a Roda da Lei é um símbolo de bom augúrio, da 

lei soberana e da autoridade e está associada à pessoa e à pregação de Buda (Matos, 1996, 

p.278). No budismo, a roda é a metáfora da lei, significando que os poderes de Buda são 

ilimitados. A Roda da Lei geralmente tem oito raios que representam o nobre caminho 

óctuplo e a sua forma circular simboliza a conclusão satisfatória das doutrinas budistas 

(Ma, 2013, p.437). Combinando perfeitamente a cultura religiosa e a implicação auspiciosa, 

através da metáfora simbólica, o povo chinês criava o motivo da Roda da Lei e aplicava-o 

amplamente nas peças de porcelana da dinastia Ming. Enquanto na faiança portuguesa, não 

só se alteravam as formas originais e o motivo se tornava mais estilizado e menos delicado, 

como também ia perdendo a sua conotação religiosa e ia formando um elemento ambíguo, 

com a forma de um motivo floral estilizado e da roda. 

  

7.3. Grupo III 
O motivo de meandro é um dos que entraram na área decorativa mais cedo, bem 

como um dos motivos ornamentais que se utilizam mais amplamente e surgem mais vezes 

na borda da cerâmica. Quer seja na faiança portuguesa, quer seja na porcelana chinesa, o 

motivo de meandro é sempre desenhado em forma contínua numa faixa entre duas linhas, 

sem alterações distintas. Na cultura ocidental, o meandro, do latim Maeandru, é o nome de 

um rio muito sinuoso da Ásia Menor, mencionado por Homero na Ilíada e por Albert 

Einstein num artigo clássico sobre os meandros (Kappraff, 2016, p.1). O mesmo motivo 

também é conhecido como Greek Key ou Greek Frete. Na faiança portuguesa é designado 

                                                             
39	lun significa a roda e hua significa a flor.	
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por “Grega”. O motivo de meandro sempre foi utilizado na Grécia antiga, simbolizando a 

infinidade e a corrente eterna da existência. Portanto, muitos templos e objetos foram 

decorados com este motivo (Kappraff, 2016, p.1). De acordo com as palavras do mesmo 

autor, também é possível fazer uma ligação entre os meandros e os labirintos, uma vez que 

alguns deles podem ser desenhados através dos motivos de meandro. De facto, não só os 

gregos, mas também os romanos empregaram este motivo, utilizando-o nos trabalhos em 

mosaico (Kappraff, 2016, p.1). 

Na faiança portuguesa encontra-se uma série de peças com o motivo de meandro. 

Uma garrafa de coleção particular, feita no primeiro quartel do século XVII, tem o bojo 

dividido em três largas faixas separadas por friso de gregas. De cima para baixo, as três 

faixas largas contêm, respetivamente, dois gamos em paisagem exótica, figuras de chineses 

e motivos inspirados no emblema búdico da roda (Monteiro, 1994, p.79). A garrafa foi 

desenhada de forma bastante precisa e minuciosa. Quer seja de configuração, quer seja de 

decoração, esta garrafa foi copiada integralmente do estilo chinês. Se nos concentrarmos 

nos dois frisos de gregas que separam as três largas faixas, parecem-nos ser um bocadinho 

diferentes das faixas de gregas da cultura ocidental. Cada dois meandros, sendo um grupo, 

foram esboçados numa faixa em forma de “∽”, que é uma das mais tradicionais 

manifestadas na porcelana chinesa. Naquela época, os artesãos portugueses copiaram 

rigorosa e minuciosamente os motivos desenhados na porcelana chinesa. Outras 

ocorrências do motivo de meandro apresentam desenhos menos precisos. A talha 9601-

MNMC, feita no primeiro quartel do século XVII, tem o bojo dividido em três faixas, 

sendo a inferior e a superior decoradas com acanto e a central, mais larga, com veados, 

corças e aves em paisagem exótica. Esta produção caracteriza-se por copiar fielmente os 

originais em porcelana, produzidos no reinado do imperador Wanli, a chamada 

“Kraacporselein”. (Ficha de inventário de Matriznet). Observando com atenção, nota-se 

uma faixa perto da borda do bojo, como uma parte ligada à tampa, que foi desenhada com 

meandros, mas com desenhos muito grosseiros.  

Para além disso, existem três peças feitas no segundo quartel do século XVII da 

Coleção António Miranda com motivos de meandro semelhantes. No que respeita aos 

canudos 80-AM e 81-AM, segundo as palavras de Miguel Cabral de Moncada, sendo de 

dimensões e decorações vincadamente distintas, têm faixas decoradas com “gregas” 

semelhantes (Moncada, 2008, p. 89). A faixa central com motivos principais fica entre duas 
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faixas idênticas com meandros em forma paralela. O pote pertencente à mesma coleção 

tem a faixa superior decorada com “folhas de acanto estilizadas (faixa barroca)” e a faixa 

inferior decorada com “gregas”. Embora ainda se mantenha a estrutura principal, a faixa 

foi desenhada com meandros em forma redonda e perdeu a sua composição em ângulo 

apresentada no mesmo motivo desenhado na porcelana chinesa. Os motivos de meandros 

dessas três peças, sendo apenas ornamentais, foram esboçados com grandes proporções. 

Também se encontra no prato 311-MNAA uma faixa decorada com meandros, que divide o 

medalhão central e a aba. O medalhão central tem a figura de um monge segurando uma 

sombrinha numa paisagem oriental e na aba estão rochedos, casas, palmeiras, etc. Importa 

referir que esta peça é o único prato encontrado com o motivo de meandros. Os meandros 

foram esboçados com linhas finas e de modo impreciso.  

 No entanto, o motivo de meandros apresenta-se na faiança em forma individual e 

repetida, menos o da garrafa pertencente a coleção particular em forma de “∽”. O motivo 

de meandros é chamado “gregas” na faiança portuguesa, mas o mesmo motivo é conhecido 

na porcelana por huiwen (em chinês:回纹). Os especialistas em caracteres antigos 

consideram que o caracter hui “回” deriva do redemoinho de água quando corre (Sun, 

2012, p.13). No estilo de bronze o carater hui “回” era escrito como  e no estilo de 

carimbo o mesmo caracter era escrito como 40. Na verdade, a estrutura compositiva do 

caracter hui “回”, sobretudo nos estilos de bronze e de carimbo, é bastante idêntica ao 

redemoinho da água. A criação do caracter hui “回” reflete uma das seis categorias do 

carater chinês, que é o pictograma. O povo chinês imitou as formas básicas dos objetos e 

utilizou as imagens estilizadas para representá-los. Este método de pensamento refletido na 

criação de carateres chineses também condiciona a maneira de imitação e o valor estético 

do povo chinês quando formava os motivos ornamentais, entre os quais o hui wen 回纹

seria um dos exemplos mais representativos.  

 O hui wen 回纹[motivo de meandros] é um motivo gráfico, que deriva do motivo 

de nuvem e trovão (yunleiwen), sempre utilizado em conjunto com o motivo de rostos de 

monstro (em pinyin: shoumianwen, em chinês: 兽面纹) nas obras em bronze da dinastia 

shang (Liu&Zhang, 2011, p.40). Na dinastia Song, os aspetos característicos do hui wen

回纹 mostravam uma tendência circunspeta e solene e ele surgiu principalmente nas 
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porcelanas feitas no forno Ding (Liu, 2011, p.40).  

Quanto à forma expressiva do hui wen 回纹, em princípio é dividida em três tipos 

na porcelana chinesa: os ordenados em forma interrompida, em conjuntos de dois, um de 

frente e o outro invertido, os ordenados de forma contínua e os em forma de “∽”, de ponta 

a ponta, ordenados continuamente (Tian, Wu &Tian, 2003, p.284; Feng, 1998, p.234). A 

maioria dos motivos ornamentais de meandros, desenhados na faiança portuguesa, 

apresenta a forma pertencente ao primeiro tipo. É difícil saber ao certo se os meandros são 

uma imitação do hui wen 回纹 da porcelana chinesa ou se provêm das ”gregas”. O 

segundo tipo não foi encontrado na faiança portuguesa, mas é uma forma popular surgida 

frequentemente na porcelana chinesa, tal como no gomil 25-JW feito no período Wanli. 

Este gomil tem um corpo decorado com cabeça de ruyi atada com fitas por baixo do bico e 

diversas flores desabrochadas à volta do corpo, tudo por baixo de uma estreita faixa de 

gregas no ombro e emoldurado por finas linhas azuis (Canepa, 2008, p.176). No que diz 

respeito ao terceiro tipo de hui wen 回纹, encontra-se o motivo de meandros com a 

mesma forma na garrafa de faiança pertencente a coleção particular, bem como no gomil 6-

PS de porcelana feito no período Jiajing. Entretanto, seja qual for o tipo, o hui wen 回纹, 

combinando com outros motivos circundantes, forma o contraste marcante entre a linha 

reta e a linha curva e entre a regularidade e a irregularidade, deste modo reforçando os 

efeitos ornamentais e artísticos.   

 A conotação cultural, considerando a forma e a estrutura, apresenta principalmente 

dois significados simbólicos na cultura chinesa. O hui wen 回纹 provavelmente é um dos 

motivos ornamentais mais simples e estilizados. A sua forma com linhas simples e em 

ângulo reto constitui um sentido direito e quadrado. Deste modo, apresenta a atitude 

cultural e a dignidade ética do carácter probo e do juízo do povo chinês. Além disso, o 

caracter hui 回 tem um significado de circulação e entrelaço e a forma construtiva do hui 

wen 回纹 também contém um significado auspicioso de extensão interminável e 

infinidade. O motivo transmite desde sempre as expectativas de fertilidade, de 

descendência e de riqueza. Na cultura ocidental, o motivo de meandros simboliza, para 

além de infinidade, também laços de amizade, de amor e de devoção. Por isso, ele é 

sempre oferecido aos noivos como uma prenda de casamento (Kappraff, 2016, p.1).  

                                                                                                                                                                                        
40	Consulte em http://www.vividict.com/WordInfo.aspx?id=3221.	
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 O motivo de meandro, quer seja o de gregas na cultura ocidental, quer seja o hui 

wen 回纹 na cultura chinesa, possui o seu próprio fundamento cultural e simbologia. As 

formas na faiança e na porcelana são semelhantes, mas têm aspetos sensivelmente 

diferentes. Por um lado, existem razões pelas quais acreditamos no facto de que o motivo 

de meandro desenhado na faiança foi copiado da porcelana chinesa. Na faiança portuguesa, 

bem como na porcelana chinesa, o motivo de meandro, sendo sempre ornamental, 

desempenha a função de separar as secções na superfície do bojo. Os lugares onde se 

inseriam os meandros são parecidos. A sua forma contínua numa faixa que se estende 

horizontalmente. Com exceção do prato 311-MNAA, feito na segunda metade do século 

XVII, os canudos, talhas e garrafas foram feitos na primeira metade do século XVII 

quando a influência da porcelana chinesa foi muito forte. Por outro lado, uma vez que o 

motivo de meandro foi criado consideravelmente cedo em ambas culturas e tem mantido as 

formas quase inalteradas ao longo da história, não se encontram testemunhos artísticos e 

visuais que possam provar a existência desta influência do motivo de meandro. De facto, é 

bastante possível que o motivo de gregas e o hui wen 回纹 tenham sido criados e 

desenvolvidos independentemente em duas culturas diferentes, e algumas das suas 

características se intersectem na cerâmica e noutras obras artísticas em termos de forma, 

utilização e conotação simbólica.  

 

7.4. Grupo IV  
Há um conjunto de peças de faiança portuguesa feitas do século XVII decoradas ou 

preenchidas com motivo geométrico de várias formas. Devido a algumas características 

semelhantes às da porcelana chinesa, poderá, tratar-se de um grupo consistente, do ponto 

de vista decorativo, em que todas as peças integram o Jin Wen [motivo de brocado] (em 

chinês:锦纹). Os motivos decorativos dos tecidos ou brocados são aplicados na cerâmica e 

deste modo, deu-se a designação deste motivo. O Jin Wen abrange o Qige Wen [motivo de 

tabuleiro de xadrez], o Suozi Wen [motivo de cota de malha], o Lin Wen [motivo de 

escamas], o Guibei Wen [motivo de carapaça de tartaruga], o Wanzi Wen [motivo de 

suásticas], entre outros motivos decorativos gráficos (Tian, Wu &Tian, 2003, p.278). 

Geralmente, o Jin Wen tem as formas de hexágonos, quadrados, losangos, suásticas, etc. 

Ocasionalmente, desenha-se uma pequena flor no centro de cada elemento individual que 

forma o motivo de brocado. Este desenho é conhecido como JinShangTianHua [adicionar 
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o motivo floral no brocado] (em chinês: 锦上添花), que também é um provérbio chinês, 

simbolizando “embelezar alguma coisa que já era bonita”. O povo chinês também aplica o 

Jin Wen desenhado com motivo floral para transmitir conotações auspiciosas.  

O Jin Wen [motivo de brocado] surgiu cedo nas cerâmicas de saicai [três cores] da 

dinastia Tang e desenvolveu-se bastante na dinastia Song. Na dinastia Yuan, a indústria de 

brocados das regiões do sul da China era consideravelmente próspera, o que influenciou a 

manufatura dos fornos de Jingdezhen. Os artesãos chineses começaram a utilizar em 

grande escala os motivos apresentados no produto tecido e brocado nas suas criações do 

motivo da porcelana chinesa (Feng, 1998, p.264). Por exemplo, o tripé de porcelana feito 

na dinastia Yuan, exposto atualmente no Museu Nacional da Cidade Proibida, mostra uma 

faixa preenchida com o Jin Wen em forma de losango, apresentando um sentido de ordem e 

norma. Na dinastia Ming, o Jin Wen continuou a desenvolver-se e, sobretudo no período 

Yongle, foi integrado no estilo islâmico. No entanto, devido à melhoria da perícia e à 

alteração do valor estético, o Jin Wen ostentava os estilos elaborados e complicados da 

porcelana da dinastia Qing. 

No que diz respeito à faiança portuguesa, encontram-se dois potes de configuração 

idêntica e com o bojo preenchido com motivos semelhantes, os quais são o pote 00411-

MAD, feito em 1651, e o pote 9585-MNMC, feito na segunda metade do século XVII. O 

pote 00411-MAD tem o bojo decorado com quatro reservas circulares, com representação 

heráldica. Todas as faces têm a data de 1651, e um escudo nacional encimado por elmo de 

perfil, com viseira aberta. As reservas estão envolvidas em motivos geométricos (Suzana, 

2015, p.66). Com uma forma parecida, o pote 9585-MNMC tem o bojo decorado também 

com quatro grandes reservas circulares, separadas por reticulado, contendo, cada uma, uma 

figura de oriental circundada por paisagem exótica (Monteiro, 1994, p.133). O motivo 

geométrico identificado por Suzana e o motivo reticulado reconhecido por Monteiro, 

ambos constituídos por ornamentos de quadrados ou de losangos, parecem ser o mesmo 

tipo de motivo decorativo, ou seja, o Jin Wen retratado frequentemente na porcelana 

chinesa.  

O pote 242-MNSR, feito na primeira metade do século XVII, com desenho muito 

preciso, do ponto de vista decorativo, é uma peça muito especial. Tem a base preenchida 

com barras de favos, em que cada alvéolo contém um malmequer. O ombro é totalmente 

decorado com uma barra de figuras geométricas em cunha, encadeadas, e, no colo, uma 
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cercadura de elementos em escama (Monteiro, 1994, p.113). É completamente 

compreensível que os motivos decorativos sejam descritos como barras de favos ou barras 

de figuras geométricas em cunha, de acordo com o sentido da visão intuitiva, sem o 

conhecimento particularizado dos motivos tradicionais chineses. No entanto, parece-nos, a 

base, o ombro e o colo deste pote são preenchidos, respetivamente, com três tipos 

diferentes de Jin Wen, os quais estão bem identificados e classificados na decoração da 

porcelana chinesa. A base é preenchida com o Jin Wen em forma hexagonal com os 

motivos florais, o que é conhecido como Jin Shang Tian Hua [adicionar o motivo floral no 

brocado]. O ombro é desenhado com o motivo dos elementos em forma triangular 

encadeados, que é conhecido como Suozi Wen [motivo de cota de malha] na porcelana 

chinesa. A forma do Suozi Wen adquiriu o nome pela semelhança com a cota de malha 

utilizada para evitar o golpe das setas nos tempos antigos. Todas as partes de cota de malha 

são encadeadas e ligadas intrinsecamente, por isso o Suozi Wen também simboliza a união 

e a combinação. O motivo desenhado no colo é de elementos de escama, frequentemente 

utilizado na faiança portuguesa e que, provavelmente, deu origem às chamadas “contas” da 

faiança portuguesa (Calado, Fernandes, Reimão, 1997, p.20) 

Quer seja de porcelana chinesa, quer seja de faiança portuguesa, o Jin Wen [motivo 

de brocado] é um motivo ornamental pintado sempre numa faixa para separar as partes 

contendo os motivos diferentes, ou desenhado alternadamente nos medalhões com os 

elementos variados, sobretudo de porcelana kraak. Todavia, acreditamos que no pote 303-

MNAA, feito na segunda metade do século XVII, todo o bojo é preenchido com o Jin Wen 

em forma de JinShangTianHua, exceto o ombro decorado com os frisos do barroco. 

Conforme refere Rafael Salinas Calado, este pote apresenta uma decoração chinesa do 

estilo Ming e frisos barrocos (Calado, 2005, p.50). Originalmente, o Jin Wen prima pela 

regularidade e demonstra um sentido solene. No entanto, devido à capacidade insuficiente 

de desenho dos artesãos portugueses e ao controlo da qualidade menos rigoroso, este pote 

mostra outro tipo de beleza, mais simples e recatada.  

De facto, muitos pratos de porcelana kraak são desenhados com o Jin Wen [motivo 

de brocado]. Por exemplo, o prato 38-JW, feito entre 1575 e 1600, tem o medalhão 

recortado em chaveta com oito bicos, que é rodeado de painéis alternadamente preenchidos 

com ornamentos geométricos de hexágonos, quadrados e suásticas e enrolamentos 

frondosos (Canepa, 2008, p.228). Esses ornamentos geométricos, desenhados no prato 38-



	 244	

JW, fazem parte do Jin Wen. A partir do fim do século XVI, os artesãos portugueses 

imitaram numerosas peças de porcelana kraak que chegaram ao território português. Por 

consequência, não só a forma de painéis, que se chama KaiGuang (em chinês: 开光) na 

terminologia da cerâmica, mas as várias formas do Jin Wen desenhadas na porcelana kraak 

foram também copiadas na faiança portuguesa, com algumas alterações criativas, tal como 

se observa no prato 2396-MNAA. Este prato, feito na primeira metade do século XVII, 

tem o fundo com oito reservas radiais e uma central, entre as quais quatro são com 

quadrícula e cinco são com representações de animais e motivos vegetalistas (Ficha de 

inventário de Matriznet). Observando com atenção as quatro reservas com quadrícula, cada 

duas reservas fronteiras são desenhadas com os mesmos tipos do Jin Wen, um dos quais na 

forma mais tradicional do período Wanli (Tie, 2002, p.176) e outro sob a forma de linhas 

inclinadas.     

7.5. Conclusão 
O motivo gráfico é um dos elementos menos conspícuos e notáveis da cerâmica, 

mas desempenha uma função considerável no adorno dos motivos principais ou a separar 

as diferentes seções da mesma peça. Atrai facilmente a nossa atenção por causa da sua 

estrutura regular e forma inalterável, mas consegue, simultaneamente, passar ignorado por 

ser apenas ornamental. A forma expressiva do motivo gráfico é bastante diferente da dos 

motivos animal, vegetalista, humano, etc., uma vez que a sua linguagem artística procura, 

através das formas abstratas, expressar os ritmos da beleza e, simultaneamente, alguns 

significados específicos. O motivo gráfico pode simplificar os objetos de forma complexa, 

desta maneira aprofundando o conhecimento sobre esses objetos. Todavia, devido ao rigor 

observado no processo de abstração e à extraordinária simplificação das formas, o motivo 

gráfico torna-se ainda mais difícil de entender. De facto, vários tipos de motivo gráfico da 

porcelana chinesa foram copiados na faiança portuguesa, simultaneamente através da 

imitação livre e da alteração criativa dos artesãos portugueses, originando motivos novos 

na faiança, alguns deles classificados como famílias decorativas. Neste capítulo, em vez de 

repetir os motivos ornamentais que já foram bem estudados, escolheram-se quatro motivos 

gráficos que quase nunca foram mencionados, copiados da porcelana chinesa e utilizados 

amplamente na faiança portuguesa.  

O grupo I é um motivo circular dividido em três porções iguais por três raios. 

Existem motivos que provam que originalmente este motivo representava o rochedo 
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artificial. Posteriormente, o povo chinês alterou a sua imagem original e utilizou-o em 

conjunto com os gamos para expressar a longevidade e eternidade num contexto histórico 

específico. Quando foi copiado na faiança, este motivo circular foi adotado como elemento 

exótico desprovido de significado. Por causa deste conhecimento insuficiente, os artesãos 

portugueses abandonaram sem intenção a combinação fixa original, isto é, os aspetos 

regulares onde este motivo surge na porcelana. Na faiança portuguesa, o motivo foi sujeito 

à transformação e à alteração em termos da cor, o lugar do desenho, a utilização. O motivo 

do grupo I é frequentemente utilizado na faiança por ser considerado um elemento exótico.  

O grupo II é constituído pela Roda da Lei, um motivo decorativo que desempenha 

uma função religiosa na cultura chinesa. A expressão da religião na sociedade chinesa, de 

certa maneira, é uma atmosfera cultural que se reflete em várias áreas. A porcelana chinesa, 

contendo um elemento cultural muito relevante, transmite de forma notável as vivências 

religiosas de cada época. Na dinastia Ming, o Budismo, o Islamismo e o Taoismo tiveram 

os seus lugares próprios e foram utilizados politicamente pelos imperadores. O Budismo, o 

Islamismo, o Taoismo e outras religiões desempenhavam diferentes papéis, sem grandes 

conflitos. Os pensamentos do Confucionismo estavam sempre acima das religiões, sem 

distinção de convicções. Portanto, a sociedade da dinastia Ming aceitava a liberdade 

religiosa, o que salvaguardava a estabilidade do poder político. A diversidade, função e 

harmonia das religiões refletem-se na porcelana chinesa. O que aconteceu na faiança 

portuguesa relativamente ao motivo da Roda da Lei é muito diferente. Os artesãos 

portugueses limitaram-se a imitar a configuração externa da Roda da Lei e a combiná-la às 

vezes com os motivos florais. Desde modo, o motivo da Roda da Lei perdeu a conotação 

religiosa e tornou-se apenas um motivo decorativo.  

Quanto ao grupo III, composto por meandros, inclui o motivo de gregas na cultura 

ocidental e o hui wen 回纹 na cultura chinesa, desenhados de forma muito semelhante na 

faiança portuguesa e na porcelana chinesa. As gregas e o hui we existem individualmente 

em dois sistemas culturais completamente diferentes e contêm conotações culturais e 

ideológicas próprias, mas possuem uma característica comum. As gregas representavam 

originalmente a sinuosidade do rio, enquanto o hui wen 回纹 figurava o redemoinho de 

água. A representação de dois elementos da natureza deu origem a dois motivos 

ornamentais idênticos, o que justamente corresponde ao essencial dos motivos gráficos 

ornamentais. De certo modo, os motivos gráficos não refletem diretamente as formas 
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originais da natureza, mas sim algumas regras dos fenómenos naturaias. 

 O Jin Wen [motivo de brocado] do grupo IV abrange várias formas e significados. 

Os tipos variados de Jin Wen foram inspirados nos motivos dos brocados. Por conseguinte, 

o Jin Wen também foi copiado na faiança portuguesa, onde desempenhava um papel 

diferente. Não é certo se os artesãos portugueses também se inspiravam nos seus próprios 

tecidos ou brocados, ou se se inspiravam nos motivos da cultura islâmica, em vez de 

copiarem rigorosamente os motivos desenhados na porcelana chinesa. No entanto, seja 

qual for a situação, os motivos gráficos podem ser inspirados e podem ser utilizados entres 

as obras de arte em materiais diferentes.  

 A característica essencial do motivo gráfico do grupo I é que surge na faiança como 

um elemento de exotismo, enquanto no grupo II é utilizado como um elemento decorativo 

sem conotação exótica explícita. Independentemente de se tratar de desconhecimento sobre 

a conotação religiosa ou da incapacidade de conhecer as origens culturais, no uso dos 

motivos gráficos na faiança transparece sempre uma ênfase maior na forma do que no 

significado intrínseco. Nos grupos III e IV, os motivos gráficos, além de mostrar um estado 

natural dos objetos existentes nos diferentes contextos culturais e sujeitar-se à regra da 

natureza mais essencial, foram criados e foram aplicados na porcelana chinesa e na faiança 

portuguesa. 

O motivo gráfico nasce da ordem, da simetria e do balanço, atributos em relação 

aos quais os artesãos chineses são menos sensíveis. Mesmo quando pintam os motivos 

gráficos, os artesãos chineses adicionam a sua própria interpretação artística e valorizam a 

conotação cultural que eles transmitem. Na porcelana chinesa, dá-se mais importância à 

expressão da história completa, por vezes de forma muito condensada. A seguir, são os 

episódios individuais da história, nos quais se pode apresentar uma cena de batalha 

intensiva. Cada objeto inserido nas diversas cenas pode exprimir uma emoção ou transmitir 

uma expetativa. No entanto, se estes elementos culturais e narrativos forem abandonados, a 

expressão do motivo gráfico reduz-se à mera beleza da forma e não enfatiza o contexto.  

 No entanto, em comparação com outros motivos, o motivo gráfico foi um dos mais 

aplicados na faiança portuguesa e beneficiou de alterações criativas. Por enquanto, é 

também um dos temas mais estudados. O motivo gráfico possui significados próprios. 

Quer seja na porcelana, quer seja na faiança, é um símbolo, tendencialmente abstrato, que 

sintetiza a regularidade de objetos existentes e reflete o conhecimento e a emoção humana.  
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Conclusão  
 

Written on the Wall at West Forest Temple 

From the side, a whole range; from the end, a single peak: 

Far, near, high, low, no two parts alike. 

Why can’t tell the true shape of Lu-shan?  

Because I myself am in the mountain. 

            - Su Shi (1037-1101), dinastia song 

(Traduzido em inglês por Burton Watson)  

 

横看成岭侧成峰， 

远近高低各不同。 

不识庐山真面目， 

只缘身在此山中。 

- 苏轼 (1037-1101) 宋朝 

 

Refere-se no poema de Su Shi: “Why can’t tell the true shape of Lu-shan? Because 

I myself am in the mountain”. Uma vez que as pessoas vêm de origens diferentes, tendo 

culturas, educações, ideologias diferentes, é inevitável que observem as coisas a partir de 

ângulos diferentes. Deste modo, os pontos de vista relativos ao objeto observado são 

sempre parciais e subjetivos. O presente estudo partiu da intuição estética derivada da 

minha raiz chinesa e do conhecimento da cultura portuguesa proveniente da experiência e 

do estudo. O objetivo fundamental consistiu em estabelecer uma visão equilibrada e 

comparativa da cultura de partida (a porcelana chinesa) e da cultura de chegada (a faiança 

portuguesa), tentando perceber como os portugueses compreenderam a cultura chinesa.     

 

Contacto  

Este estudo é sobre contactos. 

A primeira modernidade global do século XVI promoveu contactos comerciais, 

técnicos, artísticos, religiosos e culturais, que se refletiram na exportação de porcelana 

chinesa e na manufatura da faiança portuguesa. Na atual época de globalização, a faiança 

portuguesa continua a ser um insubstituível testemunho dos contactos entre Portugal e a 
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China. As peças tornam visíveis, em Portugal, cruzamentos culturais longínquos que 

autorizam a falar de um património mestiço.  

A faiança portuguesa do século XVII é um bom testemunho miscigenado de 

modelos asiáticos, onde se cruzam a figura de sabor tipicamente chinês e modelos 

islâmicos, indianos, persas, japoneses, etc. É uma época em que Portugal foi 

temporariamente absorvido por Espanha, mantendo apesar disso uma grande interação 

comercial e cultural na Europa e noutros continentes. Isso explica o hibridismo da faiança 

portuguesa. Alguns desenhos ambíguos e equívocos, que possuem características da 

porcelana chinesa, embora com uma iconografia modificada, acusam interferências 

europeias, sobretudo da manufatura de Delft. A maioria das relações interculturais 

desenvolvidas além-mar era multilateral, como se observa impecavelmente na faiança 

portuguesa.  

Os amplos contactos geográficos também abrangem os campos ideológico, 

religioso e filosófico. De facto, a porcelana chinesa da dinastia Ming apresentava as bases 

de um sincretismo religioso, onde se cruzam o Budismo, o Taoismo e o Confucionismo. 

No entanto, a faiança portuguesa não dispensa, como é natural, o Cristianismo. Deste 

modo, os pensamentos filosóficos chineses e as influências cristãs convivem 

harmoniosamente num fascinante jogo de confluências. As diferentes culturas e ideologias 

chegaram, na faiança, a um consenso artístico.  

 

Compreensão  

No fundo, este estudo é sobre compreensão.  

Quando diferentes culturas se encontram, surgem esforços espontâneos de 

representação e compreensão. Estudar os motivos da faiança inspirados na porcelana 

chinesa é essencial para descobrir o pensamento ocidental sobre a China e compreender o 

âmbito e os limites dessa compreensão.  

Com efeito, revendo sistematicamente os motivos, podemos agrupar analisar as 

faianças com motivos inspirados na porcelana chinesa a partir das perguntas seguintes: 1. 

Porque é que os portugueses não conseguiam compreender os motivos inspirados na 

porcelana chinesa e os apresentavam “mal” na faiança portuguesa? 2. Supondo que os 

portugueses compreendiam razoavelmente os motivos da porcelana chinesa, por que 

motivo os representavam “mal”?  
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1. Porque é que os portugueses não conseguiam compreender os motivos inspirados na 

porcelana chinesa e os apresentavam “mal” na faiança portuguesa? 

As expressões recorrentes na bibliografia portuguesa, a saber, “total 

desconhecimento”, “não lhes atribui nenhum significado”. “vindo da cultura chinesa” ou 

“vindo da cultura oriental”, sugerem uma dificuldade de compreensão profunda, mas 

também assinalam a particularidade artística chinesa, cuja compreensão se revela 

naturalmente difícil para os portugueses.  

Começando pelo jogo de palavras, o povo chinês, sendo um povo reservado e 

sensível, aproveita os provérbios, as expressões idiomáticas, as palavras homónimas para 

expor um conteúdo profundo, expressar emoções, transmitir boas expectativas, etc. No 

capítulo dos motivos animais, a combinação entre a garça e a cana compõe a expressão “⼀

路连科” (Em pinyin: yí lù lián kē), enquanto a combinação entre a garça e o lótus forma a 

expressão “⼀路莲开” (Em pinyin: yí lù lián kē), ambas recorrendo ao homónimo do 

caracter de garça para transmitir uma boa expectativa de promoção contínua na carreira 

profissional. Este jogo também ocorre no caso da combinação de gamo com grou, 鹿 (lù, 

significando gamo), que é homónimo de 六 (liù), enquanto 鹤 (hè, significando grou) é 

homónimo de 合(hé). Através do provérbio chinês “六合同春”(em pinyin: liù hé tóng 

chūn ) ou “鹿鹤同春” (em pinyin:lù hè tóng chūn), deseja-se a primavera e a prosperidade 

no mundo. A combinação com ave (雀 què), veado (鹿 lù), abelha (蜂 fēng) e macaco (猴

hóu) cria a homofonia 爵禄封侯 (jué lú fēng hóu), que expressa uma expectativa sobre a 

promoção na carreira oficial. O homónimo do carater de gafanhoto já significa o auspício. 

A palavra chinesa para a abelha – 蜂 (feng) é foneticamente aproximada da palavra 

“abundância”, entre outros exemplos.  

Do mesmo modo, para uma integração completa da história narrativa ou de um 

provérbio com conotação cultural, por vezes a porcelana chinesa apresenta motivos da 

figura humana associados a animais ou objetos. Por exemplo, no capítulo dos motivos da 

figura humana, a combinação de um oficial do governo com um veado exprime a 

expectativa de obter melhor posição e melhor salário no governo.  

Construir uma ligação entre a imagem e as palavras não é nada fácil, sobretudo 

quando estão em causa jogos de palavras e alusões culturais. Essa associação, difícil para a 

maioria dos chineses, tornou-se uma tarefa impossível para os artesãos portugueses. 
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Quanto à incapacidade de compreensão, é preciso lembrar os contextos históricos 

por detrás desses motivos desenhados. Veja-se o capítulo dos motivos animais, 

nomeadamente a história do imperador Jiajing com a sua “convocação dos grous”, a lenda 

da Cháng É (deusa chinesa da Lua) com o seu acompanhante, o coelho de jade, a famosa 

lenda taoista de Chuang-Tzu a sonhar com uma borboleta, a lenda do famoso calígrafo 

Wang Xizhi a adorar o ganso doméstico. Os elementos vegetalistas também ganharam 

significados por meio de figuras históricas, com as suas personalidades e experiências de 

vida. Por exemplo, o crisântemo simboliza a dignidade de Tao Yuanming, a cabaça insinua 

o taoismo de Tieguai Li, e o pêssego evoca a longevidade da esperança de Xi Wangmu. 

Uma história que exige muitas palavras para ser completamente narrada é transformada 

numa imagem com poucos elementos desenhados. Na ausência de um conhecimento 

profundo da língua e da cultura chinesas, a figura humana é referida sem um adequado 

contexto significativo. Por um lado, o motivo da figura humana, contém vários detalhes 

que sofreram alteração, deformidade e transfiguração, dando origem ao desconhecimento 

da referência. Por outro lado, os artesãos portugueses dão mais importância à forma do que 

ao conteúdo, revelando um natural desconhecimento acerca dos contextos históricos. 

Todavia, o motivo da figura humana na porcelana chinesa, que contém uma abundância de 

histórias, é o centro de uma iconologia complexa e, às vezes, adaptada às circunstâncias. 

Essas histórias ou lendas foram reinterpretadas e adaptadas no decurso do tempo. Os 

artesãos chineses desenhavam as imagens através das suas recordações espontâneas e 

realizavam alterações difíceis de identificar pelos artesãos portugueses.    

Além do mais, o povo chinês antigo sintetizava os princípios da vida a partir dos 

acontecimentos ao seu redor. Alguns motivos desenhados na cultura chinesa apresentam 

um certo significado. No capítulo dos motivos animais, o veado simboliza o poder 

político, adquirindo um significado metafórico a partir do contexto. O pato-mandarim 

(desenhado como dois patos iguais) é considerado o símbolo do amor na cultura chinesa. 

Ao contrário da figura feroz e cruel comum na Europa, o leão é considerado um animal 

auspicioso e festivo na cultura chinesa. Da mesma maneira, no capítulo dos motivos 

vegetalistas, correspondentes às características naturais, eles também apresentam certas 

conotações culturais. Por exemplo, o motivo dos “três amigos do inverno frio”, os quais 

são o pinheiro, o bambu e a ameixeira, simbolizam a dignidade, a modéstia e a pureza da 

pessoa. O motivo de quatro flores e quatro estações também esteva bastante na moda na 
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porcelana chinesa: a peónia simbolizava a primavera, a flor de lótus o verão, o crisântemo 

o outono e a ameixeira o inverno. Dado desconhecerem o contexto cultural, os artesãos 

portugueses apenas escolheram os motivos mais familiares e mais simples para desenhar 

individualmente na faiança.  

Em todo o caso, acreditamos que os motivos em si não contêm nenhum conteúdo 

cultural nem simbólico. Eles tornaram-se significativos por meio de significados atribuídos, 

figuras criadas, ligações estabelecidas pela inteligência e imaginação humana.  

Por fim, tendo em conta as análises iconográficas efetuadas, a razão que 

consideramos essencial para os artesãos portugueses não terem entendido os motivos da 

porcelana chinesa são as particularidades da cultura chinesa, as quais se refletem 

vivamente no motivo shanshui. No capítulo dedicado a este motivo, identificámos três 

grupos de peças de faiança portuguesa com características inspiradas na porcelana chinesa. 

No entanto, a nosso ver, nenhuma peça de faiança portuguesa apresenta globalmente as 

características próprias do shanshui ou reflete as essências ocultas da paisagem natural. A 

maioria das peças de faiança portuguesa que mostrei tem sido incluída no grupo “Desenho 

Miúdo”, de acordo com a classificação dos investigadores portugueses, os quais nunca 

referem o conceito shanshui. 

Sendo um conceito artístico e filosófico na cultura chinesa, o motivo shanshui foi 

sendo incorporado na base dos valores estéticos e ideológicos, bem como dos contextos 

históricos e sociais ao longo da história chinesa. Se os artesãos portugueses tivessem 

dificuldade em entender o motivo individual da porcelana chinesa, as compreensões do 

motivo shanshui ainda deteriorariam mais esse entendimento.  

Na porcelana chinesa, a perspetiva de três distâncias é utilizada para criar uma 

sensação de solenidade e um sentido de espaço infinito. As pequenas figuras humanas, 

desenhadas de propósito sem rosto identificável, mostram uma convivência harmoniosa 

entre os homens e a natureza. Esta unificação harmoniosa entre a figura humana e a 

natureza demonstra a essência da filosofia chinesa: “a unificação do cosmos e do humano”. 

Todavia, na maioria das peças de faiança portuguesa, a figura humana, desproporcionada 

em relação à estrutura compositiva, provavelmente revela o individualismo do pensamento 

ocidental. Para além disso, o povo chinês recorria à técnica liubai (literalmente significa 

“que mantém um espaço branco”, em chinês:留白) para criar uma atmosfera de vastidão 

poética. Em contrapartida, na faiança portuguesa há uma tendência para preencher todo o 
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espaço, numa espécie de horror vacui. Resumidamente, a sensibilidade cultural e a 

intuição pessoal condicionam a criação cultural e artística chinesa. O objetivo essencial da 

arte chinesa nunca era atingir a verosimilhança visual ou ostentar a habilidade 

extraordinária nos detalhes. A simplificação dessa beleza por meio das técnicas complexas 

mostra a ideologia da cultura chinesa. 

Por causa dos jogos de palavra, dos contextos históricos, dos significados culturais 

relativos aos motivos e de outras particularidades da cultura chinesa, os artesãos 

portugueses, sem convivência com ela, produzem “mal-entendidos” ou entendimentos 

parciais.  

2. Supondo que os portugueses compreendiam razoavelmente os motivos da porcelana 

chinesa, por que motivo os representavam “mal”?  

Para além dos casos de incompreensão absoluta, na realidade, uma das conclusões 

mais importantes da presente tese refere-se ao facto de a comunicação cultural entre 

Portugal e a China não ser apenas o resultado de mal-entendidos ou de desconhecimento. 

Numa perspetiva contrária, por conta de uma análise sistemática dos motivos iconográficos 

presentes na faiança portuguesa, preferimos concluir que este diálogo assenta em níveis 

variáveis de “compreensão”, expresso na faiança portuguesa através de vários processos, 

tais como assimilação, adaptação, ocidentalização, ecletismo, extracção, simplificação, etc.   

Primeiro, tendo em consideração esta questão, nos motivos animais, vegetalistas e 

outros, há motivos da porcelana chinesa que derivam também de outras culturas. Por 

exemplo, por influência islâmica, o pavão apresenta um desenho geométrico na faiança 

portuguesa. A cabaça, a romã, a folha de artemísia, etc., que originalmente vieram das 

civilizações outras, iam aparecido na faiança portuguesa através da introdução dessas 

culturas na China. No fundo, a cultura islâmica tem uma presença significativa na 

porcelana chinesa nas dinastias Yuan e Ming. Por um lado, o povo chinês absorveu esses 

motivos estrangeiros e integrou-os com as culturas indígenas, recorrendo às 

transformações subtis correspondentes à sua própria ideologia. O povo português considera 

tudo, sejam os motivos da cultura chinesa, sejam os da islâmica, como algo exótico e do 

Oriente. Aliás, a manufatura da Holanda também exerceu uma influência sobre a faiança 

portuguesa. A nosso ver, por exemplo, no capítulo dos motivos da figura humana, o monge 

com guarda-sol apresenta a possibilidade de um hibridismo derivado da manufatura 

holandesa. Antes de serem imitados pelos artesãos portugueses, alguns motivos chineses 
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passaram pela miscigenação cultural e artística holandesa, em vez de virem diretamente da 

cultura chinesa. 

  Os casos referidos em cima e outros apresentados ao longo da tese creio que me 

autorizam a tipificar os processos utilizados pelos artesãos portugueses de faiança na 

imitação dos motivos desenhados na porcelana chinesa.  

Assimilação e adaptação são os meios a que os artesãos portugueses nunca 

pararam de recorrer. No capítulo dos motivos vegetalistas, entre os painéis irradiantes da 

parede arredondada, o motivo de crisântemo estilizado e adaptado de forma simples e 

esquemática, sendo um motivo ornamental, desempenhou um papel considerável na 

faiança portuguesa. Por vezes, formou-se por combinação entre o motivo de crisântemo e o 

de pêssego. Deste modo, desenvolveu-se um motivo que deriva originalmente da porcelana 

chinesa, mas difere dela e adquire aspetos sui generis na manufatura da faiança portuguesa. 

No capítulo do motivo shanshui, as faianças do grupo I têm uma composição particular, 

mas extremamente idêntica à da porcelana chinesa. Entretanto, as figuras humanas 

provenientes de um contexto histórico, por exemplo Xie Qin Fang You [Vista ao Amigo 

com a Cítara Chinesa (Guzheng)], são transformadas de forma em figuras ocidentais, neste 

caso segurando um guarda-sol. O rochedo escarpado, representado no âmbito da pintura 

shanshui, também adquire formas bizarras, servindo somente para separar dois cenários e 

perdendo o espírito chinês. Na adaptação ocidentalizada, os motivos perdem o seu 

conteúdo histórico e são às vezes distorcidos para se ajustarem ao novo contexto cultural. 

Nesse processo, adquiriram características distintas e particularidades expressivas na 

faiança portuguesa.  

No capítulo do motivo arquitetónico, levantei três hipóteses para identificar a 

imitação original dos motivos do grupo I, incluindo os da cultura islâmica e do estilo 

bizantino, e a transfiguração do pagode chinês. Todavia, seja como for, o motivo 

arquitetónico desenhado neste grupo mostra que os artesãos portugueses escolheram copiar 

as partes familiares e substituir as outras. O ecletismo também se revela na faiança 

portuguesa. A ambiguidade das formas, a incertezas dos estilos e a imprecisão dos modelos 

deve-se, por um lado, à insuficiência de conhecimento, e, por outro, à diversidade cultural. 

Em várias ocasiões, não há uma fronteira nítida entre as diferentes formas culturais. 

A par da assimilação e da adaptação, a ocidentalização surge frequentemente na 

manufatura da faiança.  
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No capítulo dos motivos animais, mostrei três tipos de coelho desenhados na 

faiança, a maior parte com coelhos do terceiro grupo, que designei “coelho ocidental”. 

Alguns aspetos foram esboçados de forma ocidentalizada e as posturas sentadas também 

foram estilizadas. A mesma maneira de ocidentalização e de estilização também ocorrem 

no desenho da corça e noutros motivos animais. No capítulo dos motivos da figura humana, 

por exemplo, no grupo I, surgem figuras orientais de pé, trajando túnicas compridas de 

mangas largas e turbantes. Segundo o estudo de Miguel Cabral Moncada, a figura humana 

desenhada no prato 45-AM do grupo I é baseada muito provavelmente na Crónica dos Três 

Reis. De acordo com o estudo de Alexandre Nobre Pais e João Pedro Monteiro, outra 

figura parecida desenhada no jarro 87-CER é uma das representações dos Quatro 

Imperadores Míticos. Presumo que os investigadores portugueses considerem esta figura 

humana como o imperador de jade. No entanto, por um lado, os imperadores reais ou 

mitológicos quase nunca foram desenhados na porcelana chinesa. Por outro, essas figuras 

não me parecem ser as do estilo chinês e, pelo contrário, parecem-me figuras 

ocidentalizadas e misturadas com o estilo islâmico ou persa. 

Outro meio a que os artesãos portugueses recorreram foi a extração de elementos 

da porcelana chinesa e a sua aplicação individualizada na faiança portuguesa. O motivo 

circular dividido em três secções, apresentado no grupo I do capítulo dos motivos gráficos, 

foi retirado do rochedo da cena esquemática designada “um pássaro de pé sobre um 

rochedo”, presente na porcelana chinesa. Em alguns casos, os artesãos portugueses não 

modificaram a composição e o esquema da imagem. Apenas substituíram os motivos 

centrais por outros, uma vez que, provavelmente, sabiam que esse motivo pertencia ao 

rochedo artificial desenhado na porcelana chinesa. Em outros casos, sendo um motivo 

exótico chinês, os artesãos portugueses aplicaram o rochedo para adornar outros motivos 

ou enfeitar a imagem. As faculdades intelectuais e a criatividade refletem-se nesses 

motivos da faiança portuguesa.       

Outro exemplo, extraído do grupo III do capítulo dos motivos da figura humana, é a 

figura humana que segura um instrumento musical, sentada ou caminhando. Este motivo 

tradicional parece-me ser uma inspiração genial do Xie Qin Fang You [Visita ao Amigo 

com a Cítara Chinesa (Guzheng)] desenhado na porcelana chinesa, mas as figuras apenas 

esboçadas na porcelana chinesa passaram para a faiança portuguesa com rostos detalhados, 

túnica comprida, etc. Este motivo de figura humana segurando um instrumento musical 
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também foi desenhado várias vezes na aba dos pratos da faiança portuguesa. Um elemento 

da figura humana foi, assim, separado da história chinesa, individualizado e convertido 

num elemento decorativo esquemático e autónomo na faiança portuguesa.    
Quanto à simplificação, o melhor exemplo é o motivo gráfico. De facto, por causa 

desse processo de abstração e simplificação extrema, o motivo gráfico também se afastou 

da sua fonte chinesa e se tornou mais difícil de entender.   

Relativamente aos motivos animais, julgo que os portugueses já representavam 

abelhas, borboletas, libélulas, antes de os verem na porcelana chinesa. Por falta das 

técnicas magníficas a respeito do desenho dos pormenores, e também devido ao horror 

vacui presente no pensamento estético ocidental, os artesãos portugueses simplificaram 

muito os desenhos desses insetos. Juntamente com alguns pássaros e os ramos curtos de 

árvore, os insetos foram aproveitados como motivos decorativos para preencher os espaços 

em branco da composição, em contraste com o sentido do vazio e da organização da 

estética chinesa.   

Parece que os artesãos portugueses deram mais importância à forma, e por causa 

disso perderam o sentido compositivo, estético e narrativo dos motivos da porcelana 

chinesa. No entanto, devido ao poder de estilização e formalização, alguns desses motivos, 

sobretudo os vegetalistas, tais como os aranhões e os crisântemos, ao serem transferidos 

para a faiança, tornaram-se próprios da cultura portuguesa e fundamentais para datar e 

caraterizar a evolução crono-estilística no século XVII.    

No capítulo dos motivos arquitetónicos, o grupo III mostra um motivo desenhado 

na faiança portuguesa, o qual foi identificado como pagode estilizado pelos investigadores 

portugueses. Na nossa opinião, é mais parecido com o pavilhão chinês com dois andares. 

Esse motivo arquitectónico, parcialmente escondido por grandes rochedos, é, com uma 

grande probabilidade, uma imitação do pavilhão do desenho shanshui na porcelana chinesa. 

Os artesãos portugueses, embora simplificando o desenho desse motivo arquitetónico, 

tentaram manter as suas características chinesas. 

No fundo, é impossível evitar olhar a arte chinesa da perspetiva ocidental. E a 

segunda suposição demonstra uma compreensão marcada pela assimilação da cultura 

exógena, tal como foi referido por Nicolas Standaer no seu livro intitulado Methodology in 

View of Contact Between Cultures: The China Case in the 17th Century. Os numerosos 

motivos da porcelana chinesa foram entendidos segundo a maneira do povo português, 



	 256	

integrados nos estilos europeus e copiados numa forma relativamente familiar. Realizaram-

se alterações compreensíveis. Assim, os motivos chineses tornaram-se gradualmente 

estilizados e esquemáticos na faiança portuguesa. Os motivos inspirados na cultura chinesa 

conseguiram sobreviver na faiança portuguesa através da assimilação, da adaptação, da 

ocidentalização e de outros processos. Essencialmente, isto correspondeu a procurar e 

aceitar os aspetos semelhantes e a efetuar as alterações sensíveis e graduais nos aspetos 

diferentes. Para Edward Said, “to the Westerner, however, the Oriental was always like 

some aspect of the West” (Said, 2003, p.67).  

 

Reflexões finais 

Apesar de ter procedido neste estudo a uma análise sistemática e iconográfica dos 

motivos presentes na faiança portuguesa e inspirados da porcelana chinesa, o assunto de 

que me ocupei é vasto e complexo e carece de uma análise que cruze diferentes domínios 

do conhecimento. Isso não é fácil de implementar, sobretudo devido à escassez de estudos 

sobre a influência chinesa na faiança portuguesa do século XVII. Apesar de tudo, quero 

enunciar algumas reflexões sobre o que consideramos mais relevante no nosso estudo.  

Por todo o mundo os investigadores têm estudado a porcelana chinesa. Nos últimos 

anos, e a faiança portuguesa também tem ganhando prestígio e admiração. Por meio de 

análise iconológica e comparativa entre a porcelana chinesa e a faiança portuguesa, 

pretendemos sintetizar as suas características mais distintivas, sendo que na porcelana 

chinesa se apresentam o profundo na simplicidade e a ordem no complexo, enquanto na 

faiança portuguesa se refletem as regularidades na grossura e as peculiaridades na imitação. 

Alguns conceitos fundamentais da cultura chinesa nunca foram verdadeiramente 

compreendidos pelos artesãos portugueses. O povo chinês recorre a técnicas muito 

aperfeiçoadas para atingir uma beleza de imperfeição, enquanto os artesãos portugueses se 

esforçam para alcançar a perfeição com as técnicas imperfeitas. O povo chinês pretende 

mostrar, com linhas mutáveis e cores variáveis, a variação e a essência natural nas suas 

obras de arte, enquanto os artesãos portugueses andam à procura de regras inalteráveis e 

princípios permanentes na sua manufatura. O povo chinês dá importância ao espaço da 

imaginação, enquanto os artesãos portugueses tentam preencher toda a imagem em virtude 

de horror vacui. 

No entanto, em cada peça, quer na porcelana chinesa, quer na faiança portuguesa, 
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refletem-se as características distintas dos dois povos e das suas artes. Este fenómeno 

cultural resultante de choque artístico faz-nos procurar uma explicação compreensiva.  

Neste estudo, fui percebendo que, em certos níveis, a incompreensão tem um 

fundamento cultural, aliás natural tendo em conta que os Portugueses se confrontaram na 

China com uma das culturas mais diversificadas, antigas e exuberantes da história da 

humanidade.  

Com efeito, há quinhentos anos que começou a era global. Uns encontros foram 

pacíficos enquanto outros foram incrivelmente destrutivos. Mas com o passar do tempo, as 

culturas mais distantes e antigas nunca desapareceram, pelo contrário, foram sendo 

adaptadas e sobrevivendo nos momentos de encontro com outros. Os encontros foram 

decisivos e desencadearam energias artísticas e um extraordinário hibridismo cultural, 

formando um espaço de assimilação e transformação de valores. A faiança portuguesa e a 

porcelana chinesa encontram-se repletas de momentos de encontro e desencontro, de 

atitudes estéticas de insistência, de rejeição, de neutralização e de ecletismo. Os processos 

de globalização repercutiram-se vivamente na arte e na cultura.    

 É necessário também levar em conta, na manufatura da faiança portuguesa, os 

efeitos estéticos da manipulação deliberada. Isso é, qualquer peça de porcelana chinesa foi 

entendida inevitavelmente de uma maneira compatível com as próprias expectativas do 

povo português. Os artesãos portugueses também construíam uma realidade simbólica e 

exerciam um poder cultural sobre o modelo original, assim os apresentando na faiança 

portuguesa.   

Na primeira modernidade global, nos séculos XVI a XVIII, a China surgiu no olhar 

português como um Outro e a compreensão da cultura chinesa demonstrada pelos artesãos 

portugueses reflete a distinção entre Eu e Outro. Neste estudo, tentámos perceber como a 

cultura chinesa foi vista, compreendida e aplicada na faiança portuguesa. Estudar a faiança 

portuguesa do século XVII é estudar, de certo modo, a descoberta do “outro” presente na 

porcelana chinesa. 

Todavia, as teorias pós-colonialistas, centradas na crítica do eurocentrismo ou do 

orientalismo, tentaram dividir o Oriente e o Ocidente com uma linha invisível de 

demarcação, como se existissem mesmo duas entidades individuais. Na verdade, embora 

seja necessário distinguir os estilos originários de diferentes culturas, não existe, de certo 

modo, uma distinção rigorosa entre o Oriente e o Ocidente, sobretudo no âmbito da arte ou 
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da cultura. Diferentes culturas criam um espaço de interação definido por dois extremos: 

aceitar inteiramente e rejeitar inteiramente. Deste modo, os diálogos interculturais 

estabelecem um inevitável trânsito de elementos. O que está no meio, entre aqueles 

extremos, apresenta uma grande variedade de possibilidades: assimilação, adaptação, 

integração, miscigenação, etc. Ao mesmo tempo, vários níveis de compreensão cultural 

inadvertidamente criam uma beleza inadvertida e um património artístico sui generis, 

como se observa na manufatura da faiança. Também a sensibilidade cultural e a intuição 

pessoal desempenham um papel considerável na criação da cultura e da arte chinesas. A 

cultura chinesa não deve continuar apenas a ser compreendida através do discurso de poder 

ocidental, nem através de abordagens etnocêntricas.  

Lila Abu-Lughod escreve que “to recognize that the self may not be so unitary and 

that the Other might actually consist of many others who may not so ‘other’ after all is to 

raise the theoretically interesting problem of how to build in ways of accepting or 

describing differences without denying similarities or turning these various differences into 

a single, frozen Differences” (Lughod, citado em Moghadam, 1989, p. 96). Os artesãos 

portugueses nunca recusaram os aspetos semelhantes. Pelo contrário, eles procuraram as 

semelhanças como uma brecha simbólica, tornando os aspetos diferentes pertencentes ao 

Outro parte do Eu. Percorrendo os processos da comunicação intercultural, através do 

contacto, colisão e integração com o Outro, o Eu desenvolve a própria identidade cultural 

enquanto realiza algumas mudanças.  

É incontestável que esta manipulação deliberada e a ideia de Outro e Eu tenham 

algumas influências na manufatura da faiança portuguesa, mas a abordagem adotada neste 

estudo tenta considerar sempre a ideia da diferença, mas evita o luso-centrismo que muitas 

vezes também afeta os estudos relativos aos temas de miscigenação artística. Uma atitude 

marcada por uma autoconfiança arrogante e cega, que materializou os feitos gloriosos da 

expansão portuguesa para os produtos multiculturais, causou a exaltação do exotismo, 

ignorando os seus significados simbólicos e artísticos, e, finalmente, provocou um 

conhecimento superficial, senão mesmo um autêntico desconhecimento.  

Na base da análise comparativa e da complementaridade de duas culturas, evitando 

o luso-centrismo, quando não conseguimos identificar a origem cultural ou decifrar a sua 

forma mestiça, esforçamos-nos por mostrar as possibilidades. E o objetivo deste estudo não 

foi construir uma arqueologia e uma genealogia, nem confirmar um bilhete de identidade 
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que estabeleça a pertença a uma cultura singular, mas discutir a diversidade cultural e 

criativa surgida na faiança portuguesa através da interação cultural. Uma frase famosa de 

Max Müller, sobre o facto de a religião poder ser entendida por meio da comparação, diz o 

seguinte “He who knows one, knows none”. No seu seguimento, gostaria de afirmar que 

quem só conhece uma cultura não conhece nenhuma.  

Para além disso, compreender faz parte de um processo de encontro. A 

compreensão do outro também forma a compreensão de si próprio e tem como resultado 

uma transformação identitária. Estamos em face de uma interação contínua entre a 

compreensão do outro e a compreensão de si próprio. A compreensão do outro mantém um 

contexto comparativo com a própria cultura. Com essa compreensão, podemos expandir o 

nosso olhar crítico para a própria sociedade em que estamos inseridos, estranhando os 

nossos próprios costumes e representações. Entretanto, uma profunda verdade sobre esses 

encontros consiste em descobrirmos a combinação entre a destruição e a criação para forjar 

uma arte e uma cultura nova.  

 Este trabalho procurou ser ousado e original, e por isso me confrontei com muitas 

dificuldades, tais como a escassez bibliográfica, a falta de estudos sistemáticos e de 

testemunhos arqueológicos. Nos momentos de interrogação, de hesitação e de insegurança, 

tentei persistir na investigação.  

No entanto, sempre que fui tomada pelo medo de ser ousada, recordei-me da 

conversa com a senhora Susana Branca, investigadora do Museu de Artes Decorativas de 

Viana do Castelo. Ela disse-me que os investigadores portugueses, com um conhecimento 

talvez insuficiente da língua e da cultura chinesas, continuam a referir-se a um estilo 

oriental, quando se torna premente desenvolver os estudos que conduzam aa identificação 

dos múltiplos aspetos subjacentes a essa designação. Foi isto que eu também considerei 

necessário mudar, contribuindo na medida dos meus conhecimentos, e assim continuar a 

fazer frutificar o trabalho que sucessivas gerações de estudiosos têm dedicado à faiança 

portuguesa.  

Com uma visão equilibrada e uma compreensão comparativa global, baseada 

principalmente em duas culturas, tomadas na sua forma visual, concreta e sólida, espero 

que o meu estudo possa contribuir para a renovação das teorias interculturais.   

Durante os quatro anos do meu estudo, fui fazendo UM inventário com mais de 200 

peças de faiança portuguesa influenciadas pela porcelana chinesa, categorizando 
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minuciosamente os temas chineses e analisando os motivos de inspiração chinesa. No 

entanto, por falta de testemunhos arqueológicos sólidos, tive de estabelecer as minhas 

suposições com alguma ousadia. E o mais considerável foi, neste estudo, precisar dos 

conhecimentos multidisciplinares da História de Arte, da Antropologia, da Arqueologia, da 

Sociologia e da Genealogia, entre outros. Também precisei de estudos de casos específicos, 

comparativos e tipológicos, de olhares sem fronteiras e de pontos de vista vindos 

multiangulares. Tive de lidar com investigações não só de um período histórico, mas de 

quase todos os períodos históricos.  

Considerando as limitações do presente estudo, no futuro gostaria de continuar a 

prosseguir a minha catalogação da faiança portuguesa, alargando-a até Macau para 

descobrir mais histórias significativas desses encontros e perceber mais ângulos relevantes 

da compreensão cultural. 

Embora a própria história humana seja objetiva, a sua compreensão altera-se com 

os estudos e as condições de cada época. Neste sentido, a investigação sobre a inspiração 

chinesa nos temas da faiança portuguesa e outras presenças chinesas no território português 

nunca se esgotará.  

Por fim, as minhas experiências e os meus estudos têm-me mostrado que a língua 

pode não ser um obstáculo à comunicação, mas a compreensão é. O diálogo intercultural, 

económico e político tem de se basear numa compreensão verdadeira. Todas as peças de 

arte, quer seja a porcelana, quer seja a faiança, são monumentos às criatividades, às 

ambições e às esperanças humanas. Tenho fé infinita no poder de arte, na sua capacidade 

de gerar compreensão e de, assim, realizar uma ligação entre duas culturas e dois países.  
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Anexos  
Anexo I: Figuras dos motivos animais  
Grou (仙鹤 xiā n hè) 

Faiança portuguesa  

 

 (Prato, Inv. 00951-MAD)    (Pote, Inv. 00409-MAD)   (Canudo, Inv. 00443-MAD)    (Prato, Inv.227-MNSR)                                               

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 

A coleção de faiança do Museu de Artes Decorativas de Viana do Castel, 2015, P. 64 

A coleção de faiança do Museu de Artes Decorativas de Viana do Castel, 2015, P. 62 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1071954  	

Porcelana chinesa  

 

   (Prato, Inv.162-PS)             (Covilhete, Inv.74-PS)          (Kendis)              (Prato, Inv.17-MB)                                               

Fotografias e fontes:  

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 32, Daisy Lion-Goldschmidt. (Jiajing) 

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p .22, Daisy Lion-Goldschmidt. (Longqing) 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 204, 

Jorge Welsh.  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=290342 
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Garça (苍鹭 cā ng lù) 

Faiança portuguesa  

                                   
   (Prato, Inv. 155-CMGJ)                (Prato, Inv. 00949-MAD) 

Fotografias e fontes:  

Mo Guo  

Mo Guo  

Porcelana chinesa  

                 
    (Prato, Inv. 27-CMAG)          (Prato, Inv. 12-CMAG)        (Prato, Inv. 363-MNSR) 

Fotografias e fontes:  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243895 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243880 

Mo Guo 
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Ganso selvagem (雁 yàn) e Ganso doméstico (鹅 é) 

Faiança portuguesa  

           

   (Prato, Inv. 4506-MNMC)           (Prato, Inv. 9512- MNMC)          (Prato, Inv 9563-MNMC)                 

Fotografias e fontes:  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156239  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156238  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156219 

Porcelana chinesa  

 (Covilhete, Inv. 11-JW)                  (Covilhete, Inv. 12-JW)               (Prato, Inv. 142-PS)                 

    

 (Prato, Inv.27-CMAG)     (Prato, Inv.31-CMAG)      (Prato, Inv.17-CMAG)      (Prato, Inv.64-CMAG)   

Fotografias e fontes:  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p.126 

Jorge Welsh.  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 130, 

Jorge Welsh. 

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 32, Daisy Lion-Goldschmidt [outra peça semelhante: Tigela, 
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Fig.8-PS, (Goldschmidt, 1984, p.12 )] 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243895 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243899 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243885 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243933 
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Pato (鸭⼦ yā  zi) e Pato-Mandarim (鸳鸯 yuā n yā ng) 

Faiança portuguesa 

(Canudo, Inv.0373-MAD)  (Canudo, Inv. - MAD)  (Pote, Inv.00409-MAD)      (Prato, Inv.00953-MAD) 

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 

Porcelana chinesa 

     

   (Prato, Inv. - MPCP)     (Taça , Inv. 19-JW)       (Prato, Inv.1991-MNSR)        (Prato, Inv. -MPCP)    

Fotografias e fontes:  

http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/226922.html 

Porcelana Kraak : O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p.154 

Jorge Welsh.  

Mo Guo  

http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/226855.html 
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Faisão (野鸡 yě  jī ) e Galo (野鸡 gō ng jī ) 

Faiança portuguesa 

  

 (Prato, Inv. 9579-MNMC)   (Prato, Inv. 4712-MNMC)  (Prato, Inv. 391-MNSR)  (Prato recuperado nas escavações de 

Ferryland na Terra Nova (foto T. Casimiro) ) 

Fotografias e fontes:  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156183 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156199 

Mo Guo 

Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas, 2010, p.617, Tânia Casimiro.  

	

Porcelana chinesa:    

	 	 	

 (Prato, Inv. 14-CMAG)   (Prato, Inv. 212-PS)     (Prato, Inv. 63-PS)   (Garrafa de forma cabaça, Ma, 2013, p.356) 

Fotografias e fontes:  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.67, Maria Antónia Pinto de 

Matos.  

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 30, Daisy Lion-Goldschmidt.  

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 61, Daisy Lion-Goldschmidt.  

Os Motivos na Porcelana, 2013, p.356, Ma Weidu. 
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Pavão (孔雀 kǒ ng què) 
Faiança portuguesa e faiança Delft? 

 

  

 

  

 

      

 

 

 

(Prato, Inv. 4686-MNMC)              (Prato, Inv. 4577-MNMC)             (Prato, Inv. 49-AM) 

 

 

 

 

 

 

 

(Pote, Inv.4673-MNMC)             (Pote, Inv.4723-MNMC)                (Prato (2), Inv.270-MB) 

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156122 

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XVII. 2008, p.68, Miguel Cabral de Moncada.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 76, João Pedro Monteiro.  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156231 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=294448 

Porcelana chinesa 

 

     (Prato, Inv. 32-PS)            (Prato, Inv. 32-PS)           (Pote, Ma, 2013, p.356)	

Fotografias e fontes:  

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 31, Daisy Lion-Goldschmidt.  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=304187 

Os Motivos na Porcelana, 2013, p.346, Ma Weidu.  
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Papagaio (鹦鹉 yī ng wǔ ) 

Faiança portuguesa 

       
 (Pote, Inv.6653-MNAA) (Canudo, Inv.86-AM) (Canudo, Inv.-MAD) (Pote, Inv.194-MNSR)   (Prato, Inv. 745-MNSR) 

Fotografias e fontes:  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=266847 

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.93, Miguel Cabral de Moncada.  

Mo Guo 

Mo Guo 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=306789 

 

Porcelana Chinesa e Faiança Delft:  

                
      (Prato, Li, 2012, p.186)              (Prato, Inv.1598-MNSR)              

Fotografias e fontes:  

https://kknews.cc/zh-sg/culture/qn2k3r.html 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=305406 
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Aves não-identificadas  

Passarinho? 

Faiança portuguesa  

 

(Prato, Inv. 890-MNSR)  (Prato, Inv. 199-MNSR)   (Prato, Inv. 9575-MNMC)   (Prato, Inv. 9560-MNMC) 

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 

Mo Guo 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156204 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156225 

  

Andorinha? 

Faiança portuguesa e Porcelana chinesa 

       

(Prato, Inv. 00902-MAD)  (Taça, Inv. 791-MNAA)     (Canudo, Inv. 00443-MAD)     (Prato, Inv. 82-PS) 

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 70, João Pedro Monteiro.  

Mo Guo 

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 49, Daisy Lion-Goldschmidt.  

 

Canário? 

Faiança portuguesa 

 
(Prato, Inv. 00905-MAD)  (Prato, Inv. 2293-MNAA) (Prato, Inv. 51-AM) (Prato, Inv. 79-MNAA) (Prato, Inv. 31-AM) 

Fotografias e fontes:  
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Mo Guo 

Mo Guo  

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.72, Miguel Cabral de Moncada.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 127, João Pedro Monteiro.  

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.50, Miguel Cabral de Moncada.  
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Inseto  
Abelha (蜜蜂 mì fē ng) 

Faiança portuguesa 

									 											 	

(Pote, Inv. 93-MP)  (Prato, Inv. 256-MNSR)  (Pormenor de prato recuperado em 25, West Tenter Street(foto T. Casimiro) ) 

Fotografias e fontes:  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 112, João Pedro Monteiro.  

Mo Guo 

Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas, 2010, p.617, Tânia Casimiro.  

Porcelana chinesa  

      
(Prato, Inv. 7-CMAG) (Prato, Inv. 82-PS) (Prato, Inv. 31-CMAG) (Prato, Inv. 14-JW) (Pote, Inv. 52-CMAG) 

Fotografias e fontes:  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.52, Maria Antónia Pinto de 

Matos.  

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 49, Daisy Lion-Goldschmidt.  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.111, Maria Antónia Pinto de 

Matos.  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 141, 

Jorge Welsh.  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.77, Maria Antónia Pinto de 

Matos.  
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Borboleta (蝴蝶 hú dié) 

Faiança portuguesa:  

		
   (Prato, Inv. 93-CMGJ)     (Prato, Inv.	00401-MAD)  (Prato, Inv.	9581-MNMC)  (Prato, Inv.	279-MNSR) 

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 

Mo Guo 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156109  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=311260 

Faiança portuguesa:  

          

              (Pote, Inv. 242-MNSR)                                (Canudo, Inv. -MAD)    

Fotografias e fontes:   

Mo Guo 

Mo Guo  

Porcelana chinesa: 

    

(Prato, Inv.164-PS)             (Prato, Inv. 19-JW)       (Prato, Inv. 31-CMAG)       (Prato, Inv.14-JW) 

Fotografias e fontes:   

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 54, Daisy Lion-Goldschmidt.  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 154, 

Jorge Welsh.  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.110, Maria Antónia Pinto 

de Matos.  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 136, 

Jorge Welsh.  
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Gafanhoto (蟋蟀 xī  shuài) 

Faiança portuguesa 

 

(Pote, Inv. 242-MNSR)      

Fotografias e fontes:   

Mo Guo 

Porcelana chinesa  

 

         (Prato, Inv.65-CMAG)                 (Prato, Inv.28-CMAG)  (Prato, Inv.4-JW)  (Taça, Inv.34-JW) 

Fotografias e fontes:   

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243896&EntSep=3#gotoPosition 

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.127, Maria Antónia Pinto 

de Matos.  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p.97, 

Jorge Welsh.  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 214, 

Jorge Welsh.  
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Libélula (蜻蜓 qī ng tíng) 

Faiança portuguesa 

     
 (Prato, Inv. 52-AM) (Prato, Inv. 43-AM) (Prato, Inv. 40-MNSR) (Pormenor de prato recuperado em 38, North Street em 

Exeter (foto T. Casimiro)) 

Fotografias e fontes:   

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.72, Miguel Cabral de Moncada.  

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.62, Miguel Cabral de Moncada.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 145, João Pedro Monteiro.  

Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas, 2010, p.624, Tânia Casimiro.  

Porcelana chinesa:  

    
(Garrafa, Inv. 7455-MNAA) (Pote, Inv. CMP)     (Pote, Inv. 52-CMAG)     (Prato, Inv. 31-CMAG) 

Fotografias e fontes:   

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=258840 

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 58, João Pedro Monteiro.  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.77, Maria Antónia Pinto de 

Matos.  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.110, Maria Antónia Pinto 

de Matos.  
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Coelho ou Lebre (兔 tù) 

Faiança portuguesa 

cena da caça ao coelho 

cão de caça  

    

(Prato, Inv. 37-MNAA)                  (Canudo, Inv. 00490-MAD)        (Prato, 47-AM) 

Fotografias e fontes:   

Mo Guo 

Mo Guo 
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.67, Miguel Cabral de Moncada.  

 

vários animais na cena 

    
(Canudo, Inv. 00443-MAD)   (Talha, Coleção particular)      (Pote, Coleção. M. P.)     (Canudo, Inv. 104-ACP) 

Fotografias e fontes:    

Mo Guo 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 113, João Pedro Monteiro.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 112, João Pedro Monteiro.  

Faiança Portuguesa do Ateneu Comercial do Porto, 1997, p.28, Isabel Maria Fernandes.  

coelho com ave 

  
      (Prato, Inv. 199-MNSR)                (Pote, Inv. 195-MNSR) 

Fotografias e fontes:   

Mo Guo 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=310481 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coelho chines de jade 

		 		 	 	

(Prato, Inv. 4753-MNMC)   (Canudo, Inv. 00477-MAD)  (Prato, Inv. 602-MNSR)  (Prato, Inv. 931-MNSR)	

Fotografias e fontes:   

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156195   

Mo Guo  

Mo Guo 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=306797  

 

coelho ocidentalizado   

   
(Prato, Inv. 00968-MAD)   (Prato, Inv. 770-MNSR)         (Prato, Inv. 97-SMGJ) 

Fotografias e fontes:   

Mo Guo 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=306766   

Mo Guo 

 

coelho escondido, coelho rodeado com os motivos islamizantes ou apresentado na aba 

   

 (Prato, Inv. 00900-MAD)           (Prato, Inv. 914-CMP)      (Prato, Inv. 2396-MNAA)   

Fotografias e fontes:   

Mo Guo 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 81, João Pedro Monteiro. 

Mo Guo  
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Porcelana chinesa 

     
(Prato, Inv. 212-PS)            (Prato, Inv. 143-PS)         (Taça, Inv. 39-JW)      (Prato, Inv. 13-CMAG) 

Fotografias e fontes:   

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 31, Daisy Lion-Goldschmidt.  

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 24, Daisy Lion-Goldschmidt.  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p.236, 

Jorge Welsh.  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.73, Maria Antónia Pinto de 

Matos.  

      
(Prato de Guangdong Museu ) (Prato, Inv. 7-JW) (Prato do período Jiajing, Cao & Xu, 2009, p.60)  (Prato do Museu 

Nacional da Cidade Proibida) 
Fotografias e fontes:   

http://www.gdmuseum.com/gdmuseum/_300746/_300758/tc45/428185/index.html 
Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p.108, 

Jorge Welsh.  

O Estudo sobre o motivo coelho do forno privado nas dinastias Ming e Qing 2009, p.60, Cao, J.W.& Xu, X.J. 

http://en.dpm.org.cn/dyx.html?path=/tilegenerator/dest/files/image/8831/2010/1770/img0007.xml 
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Cervídeos (鹿 lù): veado, gamo ou corço 

Faiança portuguesa 

    

(Prato, Inv. 92-MNAA)      (Talha, Inv. 9601-MNMC)  (Canudo, Inv. 00441-MAD)  (Pote, Inv. Col. M.P.) 

Mo Guo 
Mo Guo 
Mo Guo 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 112, João Pedro Monteiro.  

	 	

(Prato, Inv. 6201-MNAA)   (Canudo, Inv. 00904-MAD)	

Fotografias e fontes:   
Mo Guo 
Mo Guo 

	  
(Talha, Col. particular)    (Prato, Inv. 1501-MNMC) 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 113, João Pedro Monteiro.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 121, João Pedro Monteiro.  

	 	 	 	

(Prato, Inv. 589-MNSR)    (Garrafa, Col. particular)  (Prato, Inv. 00953-MAD)    (Prato, Inv. 29-AM) 

Mo Guo 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 79, João Pedro Monteiro.  
Mo Guo  
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.48, Miguel Cabral de Moncada.  
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(Prato, Inv. 9569-MNMC) (Canudo, Inv. 564-PDVV)  (Prato, Inv. 00904-MAD)   (Canudo, Col. M.P.)  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 66, João Pedro Monteiro.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 68, João Pedro Monteiro.  

Mo Guo  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 68, João Pedro Monteiro.  

Porcelana Chinesa 

      
(Prato da dinastia Yuan, Museu de Qingzhou da província Shandong) (Pote do período Wanli, Museu do Palácio Nacional 

de Taipei) (Prato, Inv. 19-CMAG)     (Prato, Inv. 13-CMAG)   

Fotografias e fontes:   
http://www.guoxue.com/zt/qhdjy/zp43.htm		
http://theme.npm.edu.tw/exh102/animecarnival/ch/sphoto04.html		
A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.71, Maria Antónia Pinto de 
Matos.  
A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.73, Maria Antónia Pinto de 
Matos.  

      
(Taça, Inv. 39-CMAG)           (Taça, Inv. 40-CMAG) 

Fotografias e fontes:   
A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.114, Maria Antónia Pinto de 
Matos.  
A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.115, Maria Antónia Pinto de 
Matos.  
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Elefante (象 xiàng) 

Faiança portuguesa 

    

(Talha, Inv. 9601-MNMC) (Pote, Inv. 242-MNSR) (Prato, Inv. 9554-MNMC)  (Col. Francisco Hipólito Raposo) 

 

(Canudo, Inv. 00380-MAD) 

Fotografias e fontes:   

Mo Guo 

Mo Guo 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156224 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 69, João Pedro Monteiro.  

Mo Guo 
 

Porcelana chinesa 

   

 (Prato, Inv. 1982-MNSR) (Prato, Museum for Asian Art, Berlin, Inv. 1998-9) (Col. Família Butler)(National Museum of 

the Philippines , IV-97-H-805) 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=304829 

https://m.yangqiu.cn/shgudong/3272677.html 

http://masterpieces.asemus.museum/masterpiece/detail.nhn?objectId=11156 
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Os motivos animais com pouca influência chinesa 

Cabra (⽺ yáng) 

Faiança portuguesa 

   

(Canudo, Inv. 113-AM)  (Canudo, Inv. Col.Franciso Hipólito Raposo)    (Prato, Inv. 1501-MNMC) 

Fotografias e fontes:   
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.113, Miguel Cabral de Moncada.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 94, João Pedro Monteiro.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 121, João Pedro Monteiro.  

            

 (Prato, Inv. 2403-MNAA)                    (Prato, Inv. Col. Particular )           (Prato, Inv. 79-MNAA) 

Fotografias e fontes:   

Mo Guo 

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 119, João Pedro Monteiro.  

 

porcelana chinesa  

 

Fotografias e fontes:   

http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/226929.html 
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Camelo ou Dromedário (骆驼 luó tuo) 

    

  (Prato, Inv. 50-AM)             (Prato, Inv. 2402-MNAA)                             

Fotografias e fontes:   

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.69, Miguel Cabral de Moncada.  

Mo Guo  

 

Boi (⽜ niú) 

Faiança portuguesa 

   
(Pote, Inv. 35-AM)    (Pormenor de prato pertencente à colecção do museu de Gdansk)   (Prato, Inv. Col. Particular ) 

Fotografias e fontes:   

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.53, Miguel Cabral de Moncada.  

Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas, 2010, p.617, Tânia Casimiro.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 124, João Pedro Monteiro.  

Porcelana Chinesa 

 

http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227437.html 
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Cavalo (马 mǎ ) 

Faiança Portuguesa 

   

(Pote, Inv. 00441-MAD) (Pormenor de garrafa pertencente à colecção do museu de Hamburgo) (Prato, Inv. 9564-MNMC) 

Fotografias e fontes:   

Mo Guo  

Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas, 2010, p.628, Tânia Casimiro.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 109, João Pedro Monteiro.  

Porcelana chinesa 

     
(Taça, Inv. 20-JW)  (Pote, Inv. 31-JW)  (Prato, Inv. 94-PS)  (Pote, Inv. 120-CMAG)  (Pote, Inv. -MPCP) 

Fotografias e fontes:   

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 159, 

Jorge Welsh.  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 203, 

Jorge Welsh.  

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 49, Daisy Lion-Goldschmidt.  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.52, Maria Antónia Pinto de 

Matos.  

http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227370.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 310	

Leão (狮 shī ) 

Brasão de Família Silva  

    
(Prato, Inv. Col. M.P. )     (Prato, Inv. 2389-MNAA)     (Prato, Inv. 00472-MAD) 

Fotografias e fontes:   

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 96, João Pedro Monteiro.  

Mo Guo  

Mo Guo  

 

Leão de forma individual e junto com outros animais  

     
(Pote, Inv. 85-AM) (Prato, Inv. 00468-MAD)  (Prato, Inv. 92-CMGJ) (Talha, Inv. 9601-MNMC) (Canudo, Inv. 86-AM) 

Fotografias e fontes:   

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.92, Miguel Cabral de Moncada.  

Mo Guo 

Mo Guo 

Mo Guo 

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.93, Miguel Cabral de Moncada.  

 

Porcelana Chinesa 

     
(Prato, Inv. 15-PS)             (Talha do reinado Xuande, Museu de Shangai)          (Taça)                   

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 141, 

Jorge Welsh.  

Os motivos na porcelana. 2013, p. 344, Ma Wei Du.  

Revista Oceanos, No. 14, 1993, p.43 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Anexo II: Figuras dos motivos vegetalistas 
Crisântemo  
Faiança portuguesa 

            
(Prato, Inv.582-MNSR)                 (Prato, pertencente à coleção do museu de Gdansk, Tânia Casimiro, p.611) 

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 

Mo Guo 

Porcelana chinesa 

  

          (Covilhete, Inv. 16-JW)                                   (Prato, Inv. 33-JW)                

                      

  (Prato, Inv. 14-JW)                  (Prato do museu de Cidade Proibida) 

Fotografias e fontes:  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 145, 

Jorge Welsh 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 209, 

Jorge Welsh 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p.137, 

Jorge Welsh 

http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227365.html 
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Pêssego   
Faiança portuguesa 

        

    (Prato, Inv.00902-MAD)             (Prato, Inv.890-MNSR)              (Prato, Inv.92-CMGJ)                          

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 

Porcelana chinesa 

       
  (Covilhete, Inv. 7-JW)              (Taça, Inv.197-MNSR)                      (Covilhete, Inv. 11-JW) 

Fotografias e fontes:  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 111, 

Jorge Welsh  

Mo Guo 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 127, 

Jorge Welsh 

                    
              (Taça, Inv.37-JW)                    (Prato de Faiança Delft, Inv.723-MNSR)    
Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 225, 

Jorge Welsh 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=308018 
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Cabaça 
Faiança portuguesa 

              
   (Prato, Inv. 31-AM)             (Prato, Inv.2396-MNAA)                 (Prato, Inv. 674-MNAA)   

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.50, Miguel Cabral de Moncada.  

Mo Guo 

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 132, João Pedro Monteiro.  

 
(Prato, Inv.36-AM) 

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.55, Miguel Cabral de Moncada.  

Porcelana chinesa 

                      

(Covilhete, Inv.45-JW)              (Covilhete, Inv.43-JW)             (Prato, Inv.45-PS) 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 258, 

Jorge Welsh 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 253, 

Jorge Welsh 

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p .56, Daisy Lion-Goldschmidt. 

                              
               (Covilhete, Inv.10-JW)             (Covilhete, Inv.44-JW) 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p.122 e 

p.255. 
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Romã  
Faiança portuguesa 

       

(Prato, Inv. 94-MNAA)         (Prato, Inv. 6781-MNAA)             (Prato, Inv. 9584-MNMC)   

                       
               (Prato, Inv.00706-MAD)               (Prato, Inv.00902-MAD)   

Mo Guo 

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 134, João Pedro Monteiro.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 135, João Pedro Monteiro.  

Mo Guo 

Mo Guo 

Mo Guo 

Porcelana chinesa 

    
     (Prato, Inv.258-PS)                (Prato, Inv.15-JW)                   (Prato, Inv.9-JW)                     

Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p .52, Daisy Lion-Goldschmidt. 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 141, 

Jorge Welsh 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 119, 

Jorge Welsh 
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Folha  
Faiança portuguesa 

    
    (Prato, Inv. 9656-MNMC)       (Prato, Inv. 9564-MNMC)         (Prato, Inv. 674-MNAA) 

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 82, João Pedro Monteiro.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 109, João Pedro Monteiro.  

A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 132, João Pedro Monteiro.  

      
    (Prato, Inv. 00463-MAD)            (Prato, Inv. 6198-MNAA)           (Prato, Inv. 65-AM) 

Mo Guo  

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.79, Miguel Cabral de Moncada.  

Porcelana Chinesa  

       

  (Covilhete, Inv. 45-JW)                                           (Prato, Inv. 44-JW)              

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 259 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 255 
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As flores estilizadas com menor influência chinesa: crisântemo e camélia estilizados 
Faiança portuguesa 

   
(Prato, Inv. 98-CMGJ )                  (Prato, Inv.156-CMGJ )         (Prato, Inv. 391-MNSR) 

Mo Guo 

Mo Guo  

Mo Guo  

    

(Jarro, Inv. 1961.101- Museu für Kunst und Gewerbe) (Pormenor de garrafa de coleção da Academia Real de Belas Artes) 

(Pote, Inv. 75-AM)   

Fabricado no Reino Lusitano. 2012, p.532, Alexandre Pais.   

Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas. 2010, p. 610, Tânia Casimiro.  

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.85, Miguel Cabral de Moncada.  

   
  (Pote, Inv. 1005-MNSR)       (Prato, Inv. 0905-MAD)        (Prato, Inv. 01676-MAD)         

Mo Guo  

Mo Guo  

Mo Guo  
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     (Prato, Inv. 43-AM )                   (Prato, Inv. 2388-MNAA ) 

Fotografias e fontes:  

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.62, Miguel Cabral de Moncada.  

Mo Guo  

Mo Guo 

Porcelana Chinesa  

    
    (Covilhete, Inv. 3-JW)       (Periodo de Yongle, Cidade Proibida)    (Periodo de Hongwu, Cidade Proibida)      

Fotografias e fontes:  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 92. 

http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/226776.html 

http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227643.html?hl=%D5%DB%D6%A6 
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As flores populares na porcelana chinesa com rara presença na faiança portuguesa  
 
Porcelana chinesa  

    
          (Covilhete, Inv. 10-JW)                                 (Taça, Inv. 37-JW) 

Fotografias e fontes:  

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 123. 

Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 225. 
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Anexo III: Figuras dos motivos da figura humana 
Grupo I 

					 	
(Prato, Inv. 9581-MNMC)                            (Prato, Inv.45-AM)     

          

(Jarro, Inv. 87-CER)                      (Prato, Inv. -MAD) 

 
(Jarro, Inv. 00439-MAD)        (Prato Inv. 00705-MAD) 

Fotografias e fontes:  
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156109 

Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.65, Miguel Cabral de Moncada.  

Faiança Portuguesa da Fundação Carmona e Costa. 2003, p.66, Alexandre Nobre Pais e João Pedro Monteiro 

Mo Guo 

Mo Guo 

Mo Guo 
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Grupo II 

    
                 (Prato, Inv.90-CER)                        (Prato, Inv.4716-MNMC) 

      

       (Pote, Inv. 00409-MAD)                              (Prato, Inv. -MAD)  

Fotografias e fontes:  

Faiança Portuguesa da Fundação Carmona e Costa. 2003, p.72, Alexandre Nobre Pais e João Pedro Monteiro. 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=156037 

Mo Guo 

Mo Guo (Falta a informação do inventário) 
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Grupo III 
Faiança portuguesa: 

              

             (Prato, Inv. 2398-MNAA)                        (Prato, Inv.32-CER)   

Fotografias e fontes:  
Mo Guo  
Faiança Portuguesa da Fundação Carmona e Costa. 2003, p.72, Alexandre Nobre Pais e João Pedro Monteiro 

 
         (Prato, Inv.46-AM)      
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.65, Miguel Cabral de Moncada.  
 
Porcelana chinesa:  

 	  
(Pote do reinado Tianshun do Museu Nacional da Cidade Proibida)  (Prato, Inv. 21-CMAG)    (Prato, Inv.1829-MNSR)   
Fotografias e fontes:  
http://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227387.html  
A Casa das Porcelanas: Cerâmica chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. 1996. p.91. 
Mo Guo 
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Grupo IV 
Faiança portuguesa: 

 
(Prato, Inv.6783-MNAA)      

   
       (Prato de suporte, Inv.6791-MNAA)                   (Prato de suporte, Inv.00406-MAD)    

   
     (Prato, Inv.6663-MNAA)              (Prato, Inv.311-MNAA)              (Pote, Inv.2410-MNAA)   

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 
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Grupo V 
Faiança portuguesa:  

 
         (Prato, Inv.2403-MNAA)      

Fotografias e fontes:  

Mo Guo 

 

Porcelana chinesa:  

  

   (Parte da porcelana do reinado Jiajing)       

Fotografias e fontes:  

http://www.dfsc.com.cn/2009/0625/29080.html 
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Faiança portuguesa:  

		
(Prato, Inv.6778-MNAA)             

Fotografias e fontes:  

Mo Guo    

Porcelana chinesa:  

	
O estudo sobre ornamento da figura humana na porcelana azul e branca da dinastia Ming. Dissertação de Mestrado da 

Universidade de Artes de Nanjing. 2013. p.13, Wang Yue. 

  
Os Motivos na Porcelana. 2013, p.264. Ma Weidu. 
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Anexo IV: Figuras do motivo shanshui 
 
Grupo I  
Faiança portuguesa 

  
         (Prato, Inv. 6781-MNAA)                       (Prato, Inv. 2402-MNAA)    
Fotografias e fontes:  
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 134, João Pedro Monteiro.  
Mo Guo 

                                  
Porcelana chinesa 

 
  (Prato, Inv. 21-CMAG)                   (Prato, Inv. 124-PS)             (Prato, Inv. 1829-MNSR)   

 

Fotografias e fontes:  

A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.91, Maria Antónia Pinto de 
Matos.  
Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 35, Daisy Lion-Goldschmidt.  
Mo Guo 
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Grupo II  
Faiança portuguesa 

	
                                   (Pote, Inv. 9585-MNMC)                   

 

	
                 (Pote com asas, Inv. 00439-MAD)   
Fotografias e fontes:  
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 133, João Pedro Monteiro.  
Mo Guo 
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Grupo III  
Faiança portuguesa 

   
                                 (Prato, Inv. 607-MNSR)          

Fotografias e fontes: : Mo Guo 
Porcelana chinesa:  

                 
         (Prato, Inv. 10-CMAG)                                (Prato, Inv. 9-JW)           

									 	
(Garrafa, Inv. 69-CMAG)    

Fotografias e fontes:  
Mo Guo 
A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.79, Maria Antónia Pinto de 
Matos.  
Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 209, 
Jorge Welsh   
A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.99, Maria Antónia Pinto de 
Matos.  
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Porcelana chinesa kraak de shanshui:  
 

   
    (Prato, Inv. 67-CMAG)                                    (Prato, Inv. 115-PS) 
 

Fotografias e fontes:  
A Casa das Porcelanas: Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Conçalves, 1996, p.119, Maria Antónia Pinto 
de Matos.  
Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p. 57, Daisy Lion-Goldschmidt.  
 
Pintura chinesa:  

   
Pormenor da pintura chinesa “O percurso do imperador Ming Huang para Shu”, 明皇幸蜀图.  
 
Fotografias e fontes:  
https://www.npm.gov.tw/dm2001/B/exhibition/personage/C2A000003N_adv.htm 
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Anexo V: Figuras dos motivos arquitetónicos 
Grupo I 
Faiança portuguesa 

  
(Prato, Inv. 00487-MAD)                                         (Prato, Inv. 48-AM)     
 

  
  (Prato, Inv. 217-MNSR)                          (Garrafa, Inv. 2081-MNAA) 
Fotografias: 
Mo Guo 
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.67, Miguel Cabral de Moncada.  
Mo Guo 
Mo Guo 
 
Porcelana chinesa 

    
(Mosque of Ahmad Ibn Tulun, d. C 879, Cairo)       (Taça, Inv. 50-JW)  (Prato, Inv. 124-PS) 

 
Fotografias e fontes: 
http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;eg;Mon01;2;en 
Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 145, 
Jorge Welsh 
Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p.35, Daisy Lion-Goldschmidt.  
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Grupo II 
Faiança portuguesa 

  
(Prato, Inv. 31-AM)                                  (Prato, Inv. 29-AM)   

Fotografias e fontes: 
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.50, Miguel Cabral de Moncada.  
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.48, Miguel Cabral de Moncada. 
 

  
        (Bule, Inv. 9593-MNMC)                        (Prato, Inv. 91-CMGJ)   
Fotografias e fontes: 
Mo Guo 
Mo Guo 
Porcelana chinesa: 

 

  (Taça, Inv. 59-JW) dinastia Ming, período de Chongzhen (1628-1644) 

Fotografias e fontes: 
Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p.315, 
Jorge Welsh 
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Grupo III 
Faiança portuguesa 

    
   (Prato, Inv. 29-AM)                                   (Canudo, Inv. 119-CMGJ)      

   
         (Prato, Inv. 589-MNSR)                       (Prato, Inv. 156-CMGJ)   
Fotografias: 
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.48, Miguel Cabral de Moncada.  
Mo Guo 
Mo Guo 
Mo Guo 
 
Porcelana chinesa     

 
(Prato, Inv. 124-PS)     

 
Fotografias: 
Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p.35, Daisy Lion-Goldschmidt.  
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Grupo IV 
Faiança portuguesa 

  
      (Pote, Inv. 67-CMP)                               (Prato, Inv. 37-MNAA)   
 

  
(Pote, Inv. 9585-MNMC)                    (Prato, Inv. -MAD)   

Fotografias e fontes: 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 112, João Pedro Monteiro.  
Mo Guo 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 133, João Pedro Monteiro.  
Mo Guo  
 
Porcelana chinesa 

  
(Prato, Inv. 247-PS)                                (Prato, Inv. 25-CMAG) 

Fotografias e fontes: 
Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p.36, Daisy Lion-Goldschmidt.  
A Casa das Porcelanas: Cerâmica chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. 1996. p.89, Maria Antónia Pinto de 
Matos 
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Anexo VI: Figuras dos motivos gráficos 
Grupo I 
Faiança portuguesa 

    
(Prato, Inv. 630-MB)                                      (Canudo, Inv. 00380-MAD)                (Canudo, Inv. 32-AM)  

   
      (Prato, Inv. 6663-MNAA)                                                                        (Prato, Inv. 00900-MAD)                                  

                   
         (Prato, Inv. 6783-MNAA)                                                                   (Prato, Inv. 2157-MNAA) 

                   
        (Prato, Inv. 00423-MAD)                                                            (Prato, Inv. 00471-MAD)  
Fotografias e fontes: 
Mo Guo 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p.107, João Pedro Monteiro.  
Mo Guo 
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.51, Miguel Cabral de Moncada. 
Mo Guo 
Mo Guo  
Mo Guo 
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Porcelana chinesa  

 
(Prato, Inv. 13-JW)                                     (Prato, Inv. 2011867) 

    

(Prato, Inv. 57-PS)   

 

   
    (Pote, Inv. C.M.P)        

Fotografias e fontes: 
Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 134, 
Jorge Welsh 
Kraak porcelain. A moment in the history of trade, 1989, p.78, Maura Rinaldi.   	
Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p.24, Daisy Lion-Goldschmidt.  
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p.58, João Pedro Monteiro.  
http://auction.artron.net/paimai-art0054451568/ 
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Grupo II 
Faiança portuguesa 

 
   (Taça, Inv. 609-MNSR)   

   
   (Panela, Inv. 00380-MAD)                           (Boião, Inv. 6721-MNAA) 
Porcelana chinesa 

 
(Taça, Inv. 359-MA) 
 

  
     (Taça, Inv. 50-JW)                             (Prato, Inv. 63-CMAG)   
Fotografias e fontes: 
Mo Guo 
Mo Guo 
Mo Guo 
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=98108  
Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 281, 
Jorge Welsh.  
A Casa das Porcelanas: Cerâmica chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. 1996. p.123, Maria Antónia Pinto 
de Matos.   
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Grupo III 
Faiança portuguesa 

  
(Garrafa, Inv. Coleção particular)                   (Talha, Inv. 9601-MNMC)    
 

   
(Canudo, Inv.81-AM)      (Canudo, Inv.80-AM)             (Pote, Inv.90-AM)   
 

 
(Prato, Inv. 311-MNAA)    

Fotografias e fontes: 
A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Século XVII. 1994, p. 79, João Pedro Monteiro.  
Mo Guo  
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.89, Miguel Cabral de Moncada. 
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.89, Miguel Cabral de Moncada. 
Faiança Portuguesa: séc. XVI a séc. XII. 2008, p.99, Miguel Cabral de Moncada. 
Mo Guo 
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Porcelana chinesa  

   
     (Gomil, Inv.25-JW)                                                            (Gomil, Inv.6-PS)                                
 
Fotografias e fontes: 
Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 177, 
Jorge Welsh. 
Les porcelaines chinoises du palais de Santos, 1984, p.12, Daisy Lion-Goldschmidt.  
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Grupo IV 
Faiança portuguesa 

     
  (Pote, Inv.00411-MAD)                               (Pote, Inv.9585-MNMC)     

                          
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Pote, Inv.242-MNSR)                                      (Pote, Inv.303-MNAA) 
 

   
 
 
Fotografias e fontes: 
Mo Guo 
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=155945 
Mo Guo  
Faiança Portuguesa. Roteiro. Museu Nacional de Arte Antiga. 2005, p.50, Rafael Salinas Calado.  
Mo Guo 
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Porcelana chinesa  
 

     
(Prato, Inv. 38-JW) 

 
Fotografias e fontes: 
Porcelana Kraak: O desenvolvimento do comércio global no final do século XVI e início do século XVII, 2008, p. 229, 
Jorge Welsh. 
 

 
 
Fotografias e fontes: 
http://en.dpm.org.cn/dyx.html?path=/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/0076/img0008.xml 
 

 
 
Fotografias e fontes: 
Identificação das porcelanas de Ming e Qing, 2010, p.176, Tie Yuan.  
 
 
 

 
 

 


