
Jades
O Jade é um material natural cuja denominação ge-

mológica engloba dois minerais quimicamente diferentes 
mas semelhantes nas características e utilização: o mais 
raro e valioso; a jadeíte (silicato de sódio e alumínio ) é mais 
brilhante e translúcida, existindo em variantes de verde (o 
verde esmeralda/espinafre – devido ao crómio -, que se 
apresenta de translúcida a quase transparente é conheci-
da como ‘jade imperial’), em lavanda, preto e em branco, e 
a nefrite (mais frequente), composta por silicato de cálcio 
e magnésio, tem uma gama de cores menor, existindo em 
verde claro a escuro e em variantes de branco, preto, azu-
lado, cinzento e acastanhado. São frequentes as inclusões 
de outros minerais no jade, que resultam em veios de cores 
diferentes. 

O valor do jade depende da cor, brilho e transparência, 
sendo as variedades verde esmeralda e lavanda as mais 
apreciadas. Sendo um material muito duro (6 a 7 em 10 na 
escala de Mohs - dureza) e difícil de trabalhar, a apreciação 
passa ainda pela complexidade e técnica do trabalho de 
escultura e gravação de cada peça – feitas a partir de um 
só pedaço de pedra - bem como o nível de polimento e 
leveza conseguido. Devido à dureza do material, a técnica 
de trabalho envolve outros minerais mais duros na escala 
de dureza, que são moídos e usados para friccionar o jade.

O jade na China
O jade, pelas suas características de beleza e de resis-

tência é altamente considerado pelos chineses tendo sido 
considerado, desde o Neolítico, como a pedra mais precio-
sa e estando o seu uso ligado ao poder e ao prestígio ao 
longo de toda a história da China.

“Ainda antes do bronze, o jade era considerado um ma-
terial poderoso pois era entendido como o intermediário 
entre os homens e o Céu” (COLLA, p.22); a etimologia do 

caráter do jade; 玉 yù – composto pelo radical tu; terra, 
com dian (o ponto) que significa uma gota de céu – de-
nuncia essa ligação. Sendo a virtude considerada uma das 
mais importantes qualidades humanas, os eruditos utiliza-
vam ornamentos de jade como significado de junzi – ho-
mens de virtude. No panteão popular chinês, o Imperador 
Jade é o deus mais importante. 

Os artefactos em jade – produzidos na China desde o 
Neolítico - reflectem a evolução da cultura chinesa; crono-
logicamente, o uso do jade resume-se em: artefactos de 
guerra/caça, amuletos mitológicos, atributos imperiais, 
artefactos rituais, formas simbólicas, artigos utilitários e 
objectos do quotidiano erudito e de ornamentação pes-
soal. A nefrite, que ocorre em muitos locais da China, foi 
utilizada desde o Neolítico, a jadeíte (mais rara na China) 
foi largamente importada de Burma (Myanmar) a partir de 
meados do século XVIII.

O significado espiritual e simbólico do jade conheceu 
um certo declínio nas dinastias Ming e Qing, tornando-se 
os artefactos em objectos utilitários e ornamentais, desti-
nados à contemplação estética, manuseamento e entre-
tenimento. No reinado do imperador Qianlong da dinastia 
Qing, que durou quase todo o século XVIII (1711-1799), a 
arte de esculpir o jade – principalmente jadeíte - atingiu o 
apogeu devido ao impulso dado por este imperador que 
se envolveu na produção de jade imperial tendo esta atin-
gido o mais alto nível de qualidade e quantidade. Os mo-
delos antigos são repetidos (se bem que despidos do seu 
significado inicial) surgindo ainda novas tipologias ditadas 
pela imaginação dos artistas. 

Peças em exposição (de baixo para cima):
Os elementos decorativos chineses, para além da sua 

carga estética, estão carregados da rica simbologia chine-
sa, atribuindo diversos significados às peças : assim, onde 
se vêm personagens, flores, animais, árvores, montanhas e 
rios devem-se ler símbolos com o poder de conceder bên-
çãos como sucesso financeiro, felicidade conjugal e saúde, 
ou ainda a capacidade de afastar os maus espíritos, o azar 
e a doença.

Reinado Qianlong (1736-1795), dinastia Qing
 

objetos decorativos:
1. Placa – Esta placa compunha originalmente a 

capa de um livro em jade. Em jade verde claro, a placa 
está decorada na face principal com incisões preen-
chidas a ouro e no reverso com incisões sem preen-
chimento. Na face principal, de leitura vertical e emol-
durada por um friso de gregas, representam-se, entre 
nuvens, dois ondulantes dragões de escamas, alados, 
com patas de cinco garras, na base destaca-se uma 
montanha, ondas e salpicos e ao centro abre-se uma 
reserva rectangular com uma inscrição longitudinal de 
nove caracteres (em estudo). A decoração indica que 
se trata de uma peça imperial pois uma das simbolo-
gias do imperador é o dragão de cinco garras (os de 
quatro garras são indicativos da nobreza e os de três 
do povo). No reverso, inscrições de caligrafia (texto 
desconhecido, em estudo). 

Os livros em jade, existentes desde a dinastia Tang, são 
inspirados nos antigos livros de tiras de bambu. As placas 
de jade eram inseridas em molduras de madeira unidas em 
forma de livro ou atadas umas às outras com cordões ou 
tiras de tecido (para o que se faziam incisões) e envoltas 
em tecido e guardadas em caixas de madeira. A decoração 
é feita com incisões preenchidas com folha ou pó de ouro. 
Muito apreciados na época de Qianlong, o próprio impe-



rador terá composto vários textos, poemas e orações que 
mandou inscrever em livros de jade, como pode ser o caso 
dos exemplares expostos (ainda em estudo).

2. Biombo de mesa (2) - Par de biombos de mesa 
em jade verde claro translúcido, emoldurados em frisos 
de cloisonné azul e encaixados num suporte de madei-
ra esculpida e decorada com encaixes de finas lâminas 
de jade verde ‘espinafre’ e laterais no mesmo jade. 

Apesar de existirem biombos de mesa com estas carac-
terísticas, as placas que compõem estes exemplares foram 
originalmente folhas de um livro em jade que se terá des-
montado e dispersado. 

As duas placas são totalmente preenchidas de um dos 
lados com um texto em caligrafia (o mesmo) e do outro são 
decoradas com elementos da gramática decorativa chine-
sa em simples mas elegantes traços; um (à esquerda)com 
um delicado ramo de ameixeira com flores e botões e dois 
pássaros pousados, e o outro (à direita)com uma pequena 
árvore, junto à qual debicam no chão uma galinha e qua-
tro pintos. A ameixeira (mei) simboliza o primeiro mês do 
calendário lunar, como tal, significa coragem e esperança 
pois floresce apesar das adversidades do inverno. As suas 
cinco pétalas simbolizam as ‘cinco bênçãos’ que são: a lon-
gevidade, a riqueza, a saúde, a virtude e o desejo de morrer 
de morte natural em idade avançada. A galinha (ji) é vista 
como um animal que afasta o mal pois os maus espíritos 
têm medo dela, quando se representa acompanhada de 
pintos, simboliza as boas relações entre pais e filhos. 

3. Prato (par) – Par de pratinhos em jade verde cla-
ro e verde escuro, opacos, de bordos baixos, lobulados 
e decorados com uma flor em incisos que formam o 
olho e oito pétalas que se encaracolam convergindo 
ao centro. Assentam em pequena base circular.

4. Caixa – Pequena caixa redonda bojuda de jade 
verde claro translúcido, com abertura a meio. Tampa 
gravada com incisos formando ao centro o carater da 
longevidade – Shou – em forma de selo (uma das seis 
formas de escrita chinesa), circundado por enrolamen-
tos vegetalistas que se repetem na base da caixa. Fri-
so de gregas – elemento decorativo milenar -nos dois 
bordos do fecho. 

5. taça (par) – Taças de bordo alto revirado, em jade 
translúcido esbranquiçado com diversas inclusões de 
minerais vermelhos e acastanhados. Base circular.

6. Pratinho (par) – Par de pequenos pratos lisos, de 
bordo baixo, em jade verde escuro, muito fino e trans-
lúcido. Base circular.

7. Placa – Pequena placa rectangular de jade ver-
de claro onde se representa em baixo relevo e incisões 
uma paisagem de altas montanhas típicas do oeste da 
China, com casario e um junco num lago em primeiro 
plano. No reverso, duas saliências com função desco-

nhecida (para pendurar ?). A imagem das montanhas 
(shan) é muito venerada na China (a arte reflete essa 
veneração) já que se acreditava garantirem a ordem 
cósmica e serem a morada dos deuses. 

Reinado JiaQing (1796-1820), dinastia Qing

8. taça – Recipiente decorativo de linhas simples 
em jade verde esbranquiçado muito fino e translúcido. 
Base circular com inscrição de marca do período em 
quatro carateres.

objetos rituais:
9. animal mítico – Pequena estatueta representan-

do um animal mítico, entre o leão e o cão, sentado em 
posição de atenção. Em jade verde escuro e verde cla-
ro opaco, a peça é talhada com grande realismo que se 
verifica na definição do focinho, patas, etc.. Falta a ar-
gola que teria na boca. Os animais, reais e imaginários 
ocupam um grande lugar na arte chinesa. Esta criatura 
lembra as antigas estátuas com poderes protetores, 
que guardavam as entradas de túmulos, casas e espa-
ços públicos. Nesta dinastia, estas miniaturas serviam 
de pisa-papéis e de decoração dos gabinetes de letra-
dos. Assenta em base de madeira recortada.

10. disco (bi) – Revisitação de um artefacto muito 
utilizado durante o Neolítico e nas dinastias Shang a 
Han para acompanhar os mortos nos túmulos, apesar 
da forma redonda poder ser uma referência ao Céu, 
desconhece-se o seu verdadeiro significado e função. 
No Livro dos Ritos (Séc. 2 a.C.), o bi vem referenciado 
como uma das seis formas rituais de jade. Em jade 
verde claro, o disco é decorado com pequenos enro-
lamentos lembrando os desenhos geométricos dos 
bronzes antigos. Apresentado sobre base de madeira 
vazada com flores entre folhagem.

11. Macaco em cima de um cavalo – Pequena es-
tatueta em jade verde acinzentado, levemente mol-
dada com poucas e simples incisões formando um 
cavalo (ma) sentado com um macaco (hou) à garupa 
segurando o focinho. Esta estatueta expressa o desejo 
(ma shang feng hou) que o seu beneficiário possa ser 
agraciado com um cargo de imediato pois a pronún-
cia da palavra ‘macaco’ em chinês soa igual à palavra 
‘promoção’ e ‘em cima do cavalo’, soa como ‘imediata-
mente’. É pois um presente auspicioso para quem esti-
vesse a concorrer a algum cargo. Assenta em base de 
madeira recortada.

objetos utilitários:
12. Prato – recipiente em jade esbranquiçado opa-

co com veios de minerais negros servindo para lavar 
pincéis ou tirar o excesso de tinta dos pincéis usados 
na pintura e na caligrafia. O prato é decorado no fun-
do em alto relevo representando dois peixes gémeos 
(shuang yu, um dos oito objectos preciosos) enrolan-
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do-se à volta de um crisântemo (ju) central e folhagem, 
simbolizando a abundância e felicidade conjugal (os 
peixes) e a longevidade (a flor, pelo seu fonema ser 
semelhante a ‘muito tempo’ e pela farta folhagem. O 
crisântemo é também o emblema do outono. A aba 
é decorada com enrolamentos de folhagem e cogu-
melos mágicos – lingzhi – associados também à lon-
gevidade. As pegas são em forma de borboleta deli-
cadamente esculpida, de asas abertas tendo por baixo 
argolas talhadas da mesma pedra. A base assenta em 
quatro pés e é decorada com um crisântemo estilizado 
ao centro e enrolamentos de flores de lótus no tardoz. 
A peça, feita de uma pedra só, demonstra a qualidade 
do trabalho de escultura e o requinte das peças desti-
nadas aos gabinetes dos estudiosos – os literati.

13. Folha de artemísia (ai) - Recipiente para água 
ou godé (yandi) em jade branco opaco em forma de 
Folha de Artemísia; estes recipientes para diluir tintas 
incluem-se no material de escrita e pintura próprio dos 
gabinetes dos literati; os letrados chineses que pinta-
vam, faziam poesia e caligrafia. O godé é esculpido de 
forma naturalista, adquirindo as formas de uma folha 
de artemísia com o caule e folhagem. A folha de ar-
temísia, uma planta aromática, é um dos oito objetos 
preciosos, significando felicidade e funcionando para 
afastar os maus espíritos e as doenças pelos seus po-
deres curativos. 

14. Cabaça - Recipiente para água ou godé (yandi) 
em jade verde acinzentado opaco em forma de cabaça 
(gua). A cabaça é o atributo de um dos oito imortais 
taoistas – Li Tieguai – patrono dos mágicos (porque se 
transformou em espírito). Sendo o seu primeiro cara-
ter – hu –, foneticamente semelhante às palavras para 
‘protecção’ e ‘bênção’, a cabaça é utilizada para afastar 
os maus espíritos e a doença. 

15. Bule - Peça de linhas retas em jade verde com 
veios de minerais castanhos. Decoração relativa a um 
tema querido da cultura chinesa; a longevidade; nas 
duas faces destacam-se, entre frisos de gregas e enro-
lamentos vegetalistas, painéis relevados e incisos alusi-
vos ao tema. Numa face representa-se uma paisagem 
com rochas, árvores e nuvens onde se senta o imortal 
ancião Shou Xing pertencente à tríade Taoista da Lon-
gevidade, Felicidade e Riqueza, com a sua característi-
ca cabeça alongada e o cajado. O seu nome – Shou é 
foneticamente similar ao da palavra ‘longevidade’. Na 
outra face representa-se, entre paisagem típica chine-
sa de rochedos, bambus e nuvens, o mais importante 
dos oito imortais taoistas; Zhongli Quan, este, ao rece-

ber o segredo do elixir da vida, adquiriu a capacidade 
de ressuscitar os mortos com o leque que o acompa-
nha como atributo. O imortal está acompanhado de 
um cervo (lu) com um cogumelo mágico (lingzhi) na 
boca que representa a longevidade pois, segundo a 
mitologia chinesa, este animal é o único que conse-
gue identificar este fungo que confere a longevidade 
a quem o come. 

Asa formando ângulos retos encimada por pequeno 
dragão em relevo e pega da tampa também encimada 
por um dragão enrolado num trabalho de vazados e inci-
sos que conferem grande naturalismo à figura. Ao contrá-
rio do imaginário do ocidente, o dragão (long) na China 
– um dos animais do zodíaco -, é uma criatura auspiciosa 
que vive nas montanhas e mares e nos céus, trazendo a 
renovação da vida. 

16. Frasco de rapé – Pequeno frasco para guardar 
rapé (mistura de diferentes tipos de tabaco que servem 
para cheirar), em jade verde claro liso opaco, decorado 
com dois dragões e folhas de lótus que se enrolam ao 
frasco num trabalho escultórico de grande realismo e 
minúcia. Tampa cónica com corrente de argolas (para 
pendurar no cinto?).

17. gancho de cinto – Pequena peça em jade ver-
de claro liso, com uma das pontas a terminar em gan-
cho esculpida com a cabeça de dragão, este gancho 
era encaixado - por uma saliência no reverso -, num 
orifício de um cinto feito em placas de jade, servindo 
para pendurar acessórios pessoais tipo bolsas. Nas di-
nastias Tang e Ming os cintos de jade eram sinal de sta-
tus, sendo usados por membros da família imperial e 
as altas individualidades e oficiais. 


