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O RAPÉ E AS CAIXAS DE RAPÉ

O tabaco, um produto sul americano processado a partir das 
folhas da planta do tabaco, foi trazido para a Europa no início do 
século XVI, até então, apenas se encontrava na América, onde 
era mascado, ou inalado sob a forma de pó (folhas secas moídas). 

Em 1561, Jean Nicot (de quem deriva o nome da nicotina), 
embaixador francês em Portugal, aspirava tabaco moído (rapé) 
e percebeu que aliviava as suas enxaquecas, assim, nesse ano, 
enviou sementes e pó de tabaco para França, para que a rainha 
Catarina de Médicis o experimentasse no combate às suas 
enxaquecas. Com o sucesso deste tratamento, o uso do rapé 
começou a ser popularizado.   

De imediato surgiu a necessidade de um pequeno recipiente 
para guardar o tabaco oriundo do Novo Mundo, surgindo as 
caixas de rapé. Totalmente europeias, são pequenas caixas com 
tampa, habitualmente manufacturadas em faiança, porcelana, 
ouro e prata com decoração em esmaltes e pedras preciosas. 

A chegada do tabaco à China deu-se em meados do 
século XVII, sob a dinastia Ming, tendo tido como mensageiros 
os portugueses. Nos primeiros dois séculos a sua utilização 
restringia-se à corte imperial, mas no século XIX assiste-se a uma 
difusão geral pela população chinesa,  tornando-se um hábito.

Na China, ao adaptarem o uso do rapé escolheram para 
armazenamento um pequeno frasco, já que dentro de uma 
caixa a mistura perdia mais facilmente as suas qualidades, para 
além disso, os pequenos frascos já eram utilizados para guardar 
conteúdos com fins terapêuticos. O tabaco, embora o seu 
fumo fosse proibido, era aceite e valorizado pelas qualidades 
medicinais.  Os frascos de chá produzidos a partir da dinastia Qing 
(1644 a 1911) caracterizam-se pelo tamanho diminuto, a grande 
versatilidade das formas e os diferentes materiais, do vidro ao 
jade passando pelo bambu, o marfim e a porcelana e ainda pela 
cuidada decoração povoada de simbolismos. Com o passar do 
tempo, estes pequenos frascos deixaram de ser só utilizados para 
transportar o pó de rapé e tornaram-se objectos decorativos e de 
colecção para as classes mais marcantes da Dinastia Qing. 

No ocidente, o fascínio pelo exotismo e pelas formas e 
decoração estrangeiras, principalmente no decorrer do século 
XVIII, gerou a produção chinesa de caixas de rapé para o mercado 
de exportação. Inúmeros exemplares de todas as formas 
chegaram à Europa, uns decorados com cenas ao gosto chinês, 
outros inspiradas em gravuras europeias, com os característicos 
erros de interpretação. 

O consumo do tabaco moído nesta época difundiu-se 
nas classes altas, aumentando rapidamente a demanda das 
caixas, não só para uso mas, devido à elegância dos modelos, 
as caixas de rapé tornaram-se objectos de luxo, passando a 
ser também utilizadas como presentes reais e diplomáticos, 
independentemente de conterem ou não tabaco. Para a mais 
alta e culta sociedade europeia a caixa de tabaco era mais 
um acessório a ter, transformando-se, tal como o leque, num 
objecto de sedução e teatro; transportada no bolso dos homens 
ou na mão das senhoras, o consumo do rapé implicava gestos 
estudados de grande elegância, sendo os grãos de tabaco 
aspirados ou mastigados com os semblantes em êxtase para 
impressionar os assistentes.

VITRINA 
Todas as caixas de rapé são fabricadas na China, em porcelana 

branca decorada com esmaltes polícromos, na  Dinastia Qing, 
reinado Qianlong (1736-1795). Os fechos, aros e dobradiças são 
em metal amarelo ou prata. Todos os exemplares tinham como 
destino o mercado europeu pelo que se chamam peças de 
‘exportação’.

1. Caixa de Tabaco  
Caixa rectangular de porcelana moldada e encanastrada, 

decorada com uma cena galante onde uma figura feminina 
trajada ao gosto europeu surge envolta numa concha rocaille 
tipicamente rococó.

O Rococó, nascido com a  liberdade de pensamento em 
França no século XVIII, desloca o centro de interesse da pintura 
histórica - o género até então prestigiado que invocava um 
sentido ético, cívico e heróico -, para uma pintura de cenas 
domésticas e campestres onde se identifica a prevalência do 
elegante universo feminino.

2. Caixa de Tabaco “CeNA GAlANTe ChINesA” 
Caixa rectangular totalmente decorada com cenas chinesas 

envoltas em cercadura de flores, é um exemplar cujo motivo tem 
a mesma fonte de inspiração da caixa nº 11. Tal ocorrência não 
era invulgar, já que os artesãos seguiam como modelos imagens 
impressas. Uma figura masculina utilizando um chapéu de 
letrado encontra-se atrás de uma figura feminina que segura na 
mão uma flor de lótus. Ao fundo, sob uma ombreira, uma terceira 
figura espreita. O interior é decorado com uma figura a fumar. 

3. Caixa de Tabaco 
Caixa rectangular de porcelana moldada a imitar encanastrado 

com decoração de flores e cena galante na tampa.
Duas figuras, masculina e feminina conversam descontraida-

mente em ambiente exterior envolto em motivo rococó. Nem a 
temática nem a interpretação eram novidade, já que permane-
ciam presentes na cultura ocidental desde o Império Romano. O 
período do Rococó veio acrescentar como inovador o pano de 
fundo do ambiente natural, sendo que este “natural” era maiori-
tariamente um jardim cultivado, e os protagonistas do momento 
eram os próprios aristocratas e os burgueses enriquecidos, com 
todo o seu aparato da moda, engajados em conversações bri-
lhantes e cujo heroísmo se resumia na conquista amorosa encar-
nando as convenções de um teatro social.

4. Caixa de Tabaco 
Decorada com duas imagens antagónicas, a caixa de tabaco em 

porcelana branca alterna um tema europeu com um tema oriental.
A tampa caracteriza-se por uma cena chinesa que decorre no 

jardim de uma casa, onde uma figura feminina toca uma flauta 
transversal denominada ‘dizi’ para dois convidados, uma figura 
feminina e uma criança que transporta nas mãos um ceptro com 
cabeça de ruyi; objecto de culto budista.

A tradição da música clássica chinesa é tão antiga que as suas 
origens pertencem ao domínio da lenda. Elemento sagrado e 
vital já que a toda a música caberia transmitir verdades eternas e 
influir no carácter do homem visando a torná-lo melhor.



5. Caixa de Tabaco “BRAsão” 
Caixa circular decorada com cenas figurativas inscritas em 

medalhões. A tampa, apresenta no exterior um monograma 
não identificado, e no interior uma cena mitológica de Vénus e 
Cupido em grisaille.

Vénus é a deusa do panteão romano e equivale a Afrodite 
no panteão grego. Uma das divindades mais veneradas entre os 
antigos foi considerada pelos gregos e romanos como a deusa 
do erotismo, da beleza e do amor.

6. Caixa de Tabaco 
Caixa circular em porcelana branca com cenas quotidianas 

inscritas em painéis. A tampa, montada em metal amarelo com 
dobradiça, é decorada ao centro com motivo floral ao gosto 
oriental. 

O interior encontra-se totalmente pintado a ouro.

7. Caixa de Tabaco  
Produzida para o mercado europeu, a caixa com forma 

circular em porcelana branca debruada a ouro, apresenta na 
tampa uma cerimónia de chá chinesa envolta por quatro círculos 
com caracteres chineses. 

A Cerimónia do Chá espelha o crescimento da importância 
do chá dentro da cultura chinesa. No início, o chá era cultivado 
e usado exclusivamente como erva medicinal, mas os 
monges começaram a usar o chá para ensinar o respeito pela 
natureza, humildade e um senso geral de paz e tranquilidade.  
O chá é uma parte muito importante da cultura chinesa, e as 
suas cerimonias faziam parte das celebrações no enterro de 
imperadores e seus familiares.  

8. Caixa de Tabaco  
A caixa circular apresenta na tampa uma cena galante que 

decorre numa paisagem. Uma figura masculina encontra-se 
inclinada sobre uma senhora oferecendo-lhe uma peça de fruta. 
A cena ocorre debaixo de uma árvore, numa paisagem onde é 
possível observar ao fundo casas com características orientais. 
No bojo, ainda sob o tema da paisagem representam-se duas 
figuras masculinas e um barco. 

9. Caixa de Tabaco 
Caixa de porcelana moldada de forma irregular, decorada 

com paisagens e flores. A tampa tem representada numa 
paisagem duas figuras chinesas e um cão que aparenta estar a 
brincar.

O cão é o 11º animal do zodíaco chinês e simboliza fidelidade.

10. Caixa de Tabaco 
Caixa circular com tampa montada em metal amarelo e 

decoração com motivos chineses. Duas figuras, uma sentada e 
outra em pé, encontram-se sob um pinheiro. A representação 
das árvores é um dos temas mais utilizados na pintura chinesa, 
sendo o pinheiro, uma das árvores favoritas. Por ser perene é tido 
pelos chineses como emblema da longevidade.

11. Caixa de Tabaco 
Em porcelana branca e com forma circular, a caixa é decorada 

com cenas quotidianas variadas. A tampa, montada em metal 
amarelo com dobradiça, é decorada com duas cenas amorosas, 
no exterior um casal de figuras contempla uma flor de lótus 
vermelha e no interior uma cena erótica.  

Na tradição asiática, a flor de lótus é um símbolo divino cuja 
representação traduz elegância, beleza, perfeição, pureza e 
graça. Assim sendo, não é de surpreender que a flor de lótus seja 
um tema muito popular na pintura chinesa. 

12. Caixa de Tabaco “MATeRNIDADe” 
A Caixa com forma circular exibe cenas de figuras humanas 

inscritas em medalhões a toda à volta. A tampa, montada em 
metal, tem a representação de uma figura feminina trajada de 
forma europeia a amamentar. Imagens como esta, apenas foram 
produzidas para o mercado europeu.  

A representação da mulher como mãe reina sobre toda a 
iconografia ocidental, o tema da maternidade, desvinculado 
do contexto religioso, emerge na arte no final do século XVIII, 
afinado com o ideal burguês que apregoava para as mulheres o 
papel exclusivo de esposas e mães. 

13. Caixa de Tabaco “CoNChA” 
Com a forma de uma concha totalmente decorada com 

flores e em cada face um escorpião. A tampa, montada em 
metal amarelo com dobradiça, é decorada no interior com uma 
paisagem com três figuras com trajes europeus junto à água. Ao 
fundo é visível uma igreja. 

14. Caixa de Tabaco 
Na história da pintura chinesa, paisagens e pássaros com 

flores formam o conjunto de temas desde sempre representados. 
A caixa circular, recortada e decorada profusamente no interior 
e exterior apresenta na tampa a representação de uma pega u 
sobre um ramo florido.

A pega é uma ave muito comum na China, sendo considerada 
um símbolo da fortuna. Acredita-se que o seu grito anuncia boas 
novas ou hóspedes bem-vindos.

15. Caixa de Tabaco “sAPATo” 
Caixa de tabaco em forma de sapato de salto alto com fivela, 

inspirado nos sapatos de trajes de aparato das cortes europeias. 
A tampa é montada em prata. 

16. Caixa de Tabaco “CARlos III” 
c.1802
A caixa em porcelana canelada apresenta na tampa de 

fundo branco um medalhão com o retrato do rei de Espanha 
Carlos III (1759-88), inspirado num real cunhado na “Ceca 
Mejico” (Casa da Moeda do México), rodeado pela inscrição: 
CARLUS III DE EPAIA 1802 (?). 

Carlos III que é filho de Filipe V de Espanha e de Isabel 
Farnésio, foi Duque de Parma (1731-1735), Rei de Nápoles 
(1735-1759), e finalmente Rei de Espanha (1759-1788), surge 
retratado a meio corpo e de perfil, mostrando um nariz carac-
terístico; adunco e arredondado na ponta, e a boca metida 
para dentro. Na base representa-se o brasão de armas de Es-
panha, retirado da mesma moeda com a inscrição: HISPAN ET 
IND REX M 8 R (ou P) I H O. 

17. Caixa de Tabaco “CeNA GAlANTe” 
A caixa de forma oval, apresenta na tampa um elaborado 

monograma de proveniência desconhecida. No bojo, 
com decoração a sépia inscrita num medalhão, uma cena 
orientalizante com figuras de turbante. 

18. Caixa de Tabaco “PAssARINho” 
Com um formato trapezoidal, a caixa apresenta recortada 

sob fundo azul forte uma composição com pássaro e peónias ao 
gosto chinês. Associada ao verão, a peónia, também denominada 
como rainha das flores, tem a simbologia de riqueza e honra. 

A tampa é montada em prata lavrada.
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19. Caixa de Tabaco “sAPATo” 
Inspirada na cultura Turca, a caixa de porcelana apresenta 

a forma de um sapato típico, a kampstkatcha, decorado 
em policromia com esmaltes da paleta da família rosa com 
decoração floral. 

20. Caixa de Tabaco “FloR De lÓTUs” 
Este exemplar era destinado ao mercado interno chinês.
Com decoração tradicionalmente chinesa, a caixa apresenta 

na tampa uma flor de lótus entre diversos caracteres cujos 
sinónimos estão por identificar.

A flor de lótus é uma das principais flores cultivadas na china 
não só pela sua beleza como também utilidade. É simbolicamente 
associada à figura de Buda e aos seus ensinamentos e, por isso, é 
uma flor sagrada para os povos do Oriente budista. Como planta 
aquática a sua raiz desenvolve-se num fundo lodoso florescendo 
sobre a água, inspirando um caminho de purificação e de 
transcendência em relação a tudo que é considerado impuro no 
mundo, é a promessa de pureza e elevação espiritual. 

Representado na cor vermelha, o lótus corresponde às 
qualidades do coração e à paixão, sendo conhecido como a flor 
do Buda da Compaixão.

21. Caixa de Tabaco “GAlo” 
Caixa circular com decoração ajustada à forma. Sobre a 

tampa, uma cena enquadrada por cercaduras verdes apresenta 
uma paisagem oriental com um faustoso galo. O galo é o 
décimo do ciclo de doze anos dos animais do zodíaco chinês. O 
tema é muito comum na pintura chinesa, e a sua simbologia está 
relacionada com o bem, com o alvorecer de um novo dia após o 
período das trevas. 

22. Caixa de Tabaco “CeRIMoNIA De ChÁ” 
Caixa com formato oval decorada com paisagens e figuras 

trajadas à europeia inscritas em medalhões. A tampa, apresenta 
sob uma reserva concheada que acompanha o formato da caixa, 
uma cena chinesa onde duas figuras femininas trajadas à época 
praticam o ritual do chá num espaço exterior. 

23. Caixa de Tabaco 
A caixa, cuja temática se refere ao conhecimento, apresenta 

duas figuras femininas no interior de uma casa a observar um 
livro, quando de rompante uma figura infantil surge numa porta.

O livro é um dos oito símbolos dos estudiosos, e a sua 
representação revela erudição e conhecimento. Ainda 
recentemente, os pais costumavam oferecer ao filho antes do 
primeiro aniversário, cinco peças simbólicas de alguns dos 
valores mais importantes para a cultura chinesa, entre eles 
encontrava-se o livro.

24. Caixa de Tabaco 
Com uma forma circular, a caixa apresenta inscrita num 

medalhão uma representação alusiva às artes. No exterior de 
uma casa, uma figura feminina encontra-se sobre a uma mesa 
onde é possível observar alguns dos aprestos de pintura, próprios 
de um gabinete de um “literati” (letrado): Pedra de esfregar a tinta, 
o pincel e o suporte para pousar o pincel. Um jovem encontra-

se sentado no chão, como que a observar a cena. A pintura, tal 
como a caligrafia são artes milenares chinesas e representam o 
amor pela natureza. 

25. Caixa de Tabaco 
À semelhança da caixa de tabaco nº 5, esta caixa circular 

apresenta no exterior da tampa uma cena mitológica: Vénus e 
o cupido e no interior uma paisagem onde é possível visualizar 
alguns barcos, um moinho e três figuras europeias. No bojo, 
a decoração recorre a temas ocidentais; sobre o fundo de 
uma paisagem duas figuras masculinas com trajes europeus 
conversam animadamente. No lado oposto, a Virgem com o 
menino surge num medalhão. O interior é pintado a ouro. A 
diversidade de temáticas explica a deficiente compreensão das 
mesmas por parte dos pintores chineses.

26. Caixa de Tabaco 
Caixa de tabaco em forma circular montada em metal amarelo 

com dobradiça. A decoração feita num medalhão debruado a 
ouro exibe a negro, uma cena galante ao gosto europeu.

As cenas galantes são representações que tendem não 
para heróis ou deuses, mas para pessoas comuns, com as suas 
fraquezas, que procuravam o prazer, rejeitando a austeridade.

 
27. Caixa de Tabaco “PAIsAGeM ChINesA” 
A paisagem é um dos temas mais antigos representados na 

pintura chinesa tendo como característica marcante o uso do 
traço como forma de expressão, jogando com claros e o escuros 
e camadas sobrepostas de cores. 

28. Caixa de Tabaco 
Na caixa rectangular de porcelana branca identifica-se um 

tema muito semelhante à caixa nº 4, onde se observam as 
mesmas três figuras numa paisagem. Possivelmente, os artistas 
executantes terão reproduzido a mesma estampa, procedimento 
muito comum na época para as peças de exportação.

29. Caixa de Tabaco “ATAQUe De ÁGUIA” 
A caixa rectangular em porcelana apresenta como elemento 

decorativo, dentro de uma reserva com filete “rouge de fer”, 
uma ave de rapina a atacar pintos que se encontram dentro 
de uma gaiola, sob o olhar atento de uma galinha. A galinha 
acompanhada dos pintos simboliza para os chineses o amor 
maternal.

30. Caixa de Tabaco 
Caixa rectangular de porcelana branca a imitar o encanastrado 

com decoração de cenas do quotidiano chinês.

31. Caixa de Tabaco “PeDRo o GRANDe” 
Caixa de porcelana moldada, totalmente decorada com 

paisagens inscritas em medalhões. A tampa, montada em 
metal amarelo com dobradiça, é decorada no exterior com 
uma paisagem onde dois europeus, assistem ao transporte de 
mercadorias em barcos. A imagem retrata a história da viagem 
de Pedro o Grande, Imperador da Rússia, à Europa ocidental. Ao 
aperceber-se de que a Rússia era socialmente e tecnicamente 



atrasada, em relação ao Ocidente, Pedro I empreendeu 
uma viagem de 18 meses pela Europa, em que se fez passar 
incognitamente por marinheiro, carpinteiro, estudou anatomia 
e cirurgia, visitou museus e galerias de arte, com o objectivo 
de conhecer e introduzir no seu país os ideais europeus do 
progresso. 

32. Caixa de Tabaco 
Feita certamente para o mercado francês, esta caixa 

de formato rectangular em porcelana branca, moldada e 
encanastrada com decoração exterior e interior de flores, supõe-
se que inspirada nas porcelanas de Mennecy. 

Em 1748 estabeleceu-se em Mennecy a última fábrica de 
porcelana francesa de pasta macia fundada sob o patrocínio 
do Duque de Villeroy. As suas peças caracterizam-se por um 
esquema de cores, azul e rosa em detrimento do dourado, 
semelhantes ao estilo Meissen (Alemanha) e uma pintura de 
flora livre.

33. Caixa de Tabaco “BoRBoleTAs” 
A caixa decorada com flores, frutos e insectos, apresenta um 

tema muito comum em gravuras que circulavam dedicadas ao 
mundo natural; as representações de plantas e animais vindas 
dos novos mundos, eram muito populares e extremamente 
apreciadas devido ao seu carácter lúdico. 

No século XVI a gravura sofreu um enorme aumento 
no volume de impressões com grande qualidade artística, 
claramente executadas por artistas que trabalhavam com pintura. 
Rapidamente as gravuras tornaram-se matrizes decorativas, 
cruzaram oceanos e continentes permitindo a sua reprodução 
no mundo. O uso das gravuras tornou-se assim um veículo de 
divulgação de imagens, possibilitando que o Oriente decorasse 
as peças produzidas para exportação “ao gosto do cliente” ou de 
acordo com a moda em vigor. 

34. Caixa de Tabaco 
Caixa rectangular de porcelana moldada e encanastrada, 

decorada com motivos florais. A tampa, montada em prata 
dourada com dobradiça, é decorada no interior com flores sobre 
esteira.

35. Caixa de Tabaco “BlANC De ChINe”
Caixa de porcelana branca moldada com decoração de 

pequenos enrolamentos geométricos tridimensionais, sendo 
estes lavrados na própria porcelana criando um efeito estético 
de depuração das linhas ao gosto tradicional chinês.


