
Embora a produção de porcelana remonte na China ao século II 
d.C., o contacto com a porcelana na Europa era quase inexistente 
até ao século XVI resumindo-se a alguns exemplares chegados 
às cortes como ofertas de prestígio. 
Apesar da China produzir terracotas, pelo menos desde a dinastia 
Shang (c.1600-1027 a.C.), não se sabe ao certo quando surgiram 
as primeiras porcelanas, um material que, em vez de poroso 
como a terracota e a faiança, é impermeável. Após a produção de 
diferentes tipos de de proto-porcelana, a verdadeira porcelana 
terá aparecido por volta do século I d.C..  

A porcelana é obtida pela mistura de uma argila branca e fina, o 
caulino, com um feldspato chamado pentuntse. Esta mistura, à 
qual se junta água, permite a pasta ser amassada e moldada em 
diferentes espessuras – nomeadamente até se tornar translúcida 
–, é refratária ao calor e mantém a cor branca após a cozedura 
qualidades que garantem o sucesso da porcelana. Depois de 
moldadas ao torno e secas, as peças são cozidas em fornos de 
altas temperaturas – cerca de 1500ºC a 1700ºC - originando 
uma primeira vitrificação da pasta.  Por fim a peça é vidrada com 
feldspato, para dar brilho, fixar a decoração, aumentar a resistência 
ao choque e à temperatura e conferir impermeabilidade.
A decoração das peças de porcelana era feita com incisos e/
ou pintura,  podendo acontecer em três momentos; antes da 
cozedura da pasta, depois da cozedura e antes do vidrado ou 
depois do vidrado. Para a decoração pintada, utilizavam-se 
corantes - também chamados esmaltes - que, por cozedura, se 
incorporavam na pasta. O principal local de fabrico de cerâmica - 
com milhares de fornos - era Jingdezhen (desde a dinastia Han), 
na província de Jiangxi, pois nas proximidades existiam jazidas 
de caulino e de pentutse e florestas que forneciam o combustível 
para os fornos, bem como abundância de água, necessária tanto 
para a produção, como para o transporte dos produtos, que 
seguiam para a zona costeira da província de Guangdong, no sul 
da China, de onde eram comerciados. 
Atribui-se o nome da porcelana aos portugueses, tendo origem 
na semelhança do seu aspecto translúcido e esbranquiçado, 
com a carapaça de um crustáceo chamado “porcella”.Guardado 
o segredo da produção da porcelana como se de estado fosse, a 
Europa só viria a produzir porcelana de pasta dura no início do 
século XVIII em Meissen. 

Foi na dinastia Song, período clássico chinês em que se 
produz o conhecido “celadon” (denominação europeia), que 
pela primeira vez os imperadores patrocinaram a porcelana, 
tendo-se tornado eles próprios, colecionadores. O início da 
produção de porcelana chinesa para os mercados estrangeiros 
deve-se à dinastia Yuan (1280-1367), uma dinastia mongol, que 
intensificou os contactos com a Ásia ocidental. Nesta dinastia 
integraram-se no léxico das porcelanas tradicionais chinesas, 

novas formas e motivos decorativos e o uso do corante que viria 
a caracterizar os primeiros tempos da produção de porcelana 
de exportação para os mercados estrangeiros; trata-se de 
óxido de cobalto e manganésio, base da cor azul, cuja melhor 
qualidade era trazida da região de Kashan na Pérsia, sendo 
conhecida por ‘azul maometano’.  
A dinastia Ming (1368-1644) é um dos períodos mais importantes 
da história da porcelana; a produção caracteriza-se pela busca 
de novas formas, o gosto pela cor e a decoração pintada, numa 
gramática decorativa muito variada e cheia de simbolismos que 
vinham dar força à nova ordem chinesa; dragões, fénix, flores, 
frutos, árvores, animais, personagens, paisagens, e simbologia 
imperial, budista e taoista. O ‘azul maometano’ torna-se moda 
caracterizando as melhores peças da dinastia, o cobalto local - 
o ‘azul chinês’ -, de menor qualidade, era utilizado quando, por 
uma ou outra razão, não havia fornecimento vindo da Pérsia. 
É nesta dinastia qyue se inicia o uso de marcas (nian hao). A 
qualidade da porcelana em reinados como o de Xuande e 
Chenghua é, pela perfeição da pintura e pela qualidade do azul, 
a mais apreciada, o que levou os artesãos a porem as marcas 
destes reinados em peças fabricadas posteriormente (marcas 
apócrifas). Nos reinados de Zhengde e Jiajing, surge um novo 
mercado de exportação; Portugal. A porcelana chinesa que já 
integrara decoração e tipologias de inspiração islâmica, vai agora 
receber nova gramática decorativa; a simbologia portuguesa. 
Na dinastia Qing (1644-1911), uma dinastia de estrangeiros 
Manchus, a paz só se alcança sob o reinado de Kangxi (1662-
1722) que reconstrói os fornos de Jingdezhen incrementando 
muito a produção de porcelana. A porcelana ‘azul e branco’ 
continua, mas o gosto manchu pela decoração vai integrar na 
paleta de cores novos esmaltes como o verde (predominante), 
vermelho-ferro, amarelo, beringela e preto, enformando 
a decoração conhecida como ‘família verde’. Temas como 
paisagens, animais, flores e cenas inspiradas na pintura e 
literatura, caracterizam o reportório decorativo. No reinado de 
Yongzheng (1723-1735) é ainda acrescido um novo esmalte 
vindo da Europa; o cor de rosa (‘yang cai’ – cor estrangeira), 
que se combina com as cores já referidas criando os esmaltes 
conhecidos como ‘família rosa’.
Para o mercado ocidental, alargado desde o início do século 
XVII, ao comércio com as outras Companhias das Índias, a China 
produz formas inspiradas em modelos de metal, ourivesaria e 
faiança europeus e copia estampas com ilustrações de cariz 
civil, mitológico e religioso bem como brasões e monogramas 
de famílias, enviando para a Europa milhares de peças – 
nomeadamente os ‘serviços de mesa’ -, numa produção 
‘massificada’, maioritariamente de inferior qualidade a que 
chamam ‘yang ci’ (peças do estrangeiro). 
De presente régio, a porcelana passou a produto comercial, não 
por isso, menos apreciado.
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