
Leques
A origem do leque:

Não existe uma data ou local certo para a origem do le-
que, de facto, poderia afirmar-se que o leque existe desde 
que existe o Homem, com uma origem paralela no Orien-
te e no Ocidente, sendo que os primeiros leques seriam 
simplesmente grandes folhas ou plumas com as quais se 
movimentava o ar, tendo posteriormente diversificado as 
formas e funções.

Tanto no Oriente como no Ocidente os leques primiti-
vos eram rígidos (tipo ventarola) e será no Japão que surge 
o leque dobrável cuja fabricação, segundo a tradição, foi 
inspirada pelo funcionamento das asas dos morcegos. Este 
tipo de leque chegará à China através da Coreia e daqui, 
com a chegada dos Portugueses, começará a ser exporta-
do para a Europa, tendo um grande êxito em Itália, onde o 
uso ritual dos antigos leques Ocidentais ainda perdurava. 
De Itália a moda passará para França, que dominará a pro-
dução de leques durante os séculos seguintes, e dali para 
o resto de Europa.

No início do século XVIII leques dobráveis continuavam 
a ser importados da China, nomeadamente pelas diferen-
tes Companhias das Índias Orientais, mas também come-
çaram a ser produzidos na Europa em muito maior núme-
ro, passando de objetos de luxo destinados à realeza e às 
classes mais altas, a estarem disponíveis para um público 
muito mais amplo.

Os usos do leque:
De forma geral o leque é um objecto que serve para re-

frescar através da movimentação do ar, mas também para 
atiçar o lume, afastar insetos, resguardar os olhos do sol, 
esconder a cara de olhares indiscretos, etc. O leque foi usa-
do como objecto de culto, mas também como objecto de 
sedução ou como símbolo de nobreza e requinte.

No Oriente o leque servia ainda para mostrar o estatuto 
de um oficial, e foi inclusivamente usado como arma, mas 
também podia indicar estoicismo quando usado pelos con-
denados à morte que o abanavam vigorosamente a cami-
nho da execução. Hoje em dia o uso mais estendido do le-
que é como elemento decorativo, adorno ou como objecto 
de colecção. No Oriente, o leque continua a ser usado em 
algumas artes marciais e danças tradicionais chinesas e, no 
Japão, como acessório fundamental no teatro Nô.

O leque na China:
O leque chinês mais antigo que se conhece data do sé-

culo VII a.C., mas a tradição chinesa remonta a datas muito 
anteriores e une a origem do leque com a figura de Kan-Si, 
bela donzela filha de um poderoso mandarim que, durante 
um baile, incomodada com o calor, tirou a máscara e, sen-
do proibido que a filha de um alto funcionário mostrasse 
em público a face, serviu-se deste se para abanar e cobrir o 

rosto, tendo o seu gesto sido imitado pelas outras damas.
Os primeiros leques chineses, para além de objectos 

funcionais, teriam provavelmente usos rituais. Na dinastia 
Jin (265-420) os leques eram redondos e em seda pelo que, 
devido ao alto custo do material, estavam destinados uni-
camente às cortesãs e aos ministros da corte imperial, que 
os usavam para esconder a face. Durante a dinastia Song 
(960-1279) a indústria da seda ganha grande impulso, o 
que levará à descida dos preços e ao seu uso mais genera-
lizado, surgindo todo tipo de formatos para leques.

A partir do século XV, em meados da dinastia Ming, 
populariza-se o leque dobrável com a folha em papel pin-
tado ou caligrafado, e as varetas em bambu, sândalo, mar-
fim ou tartaruga, esculpidas, pintadas, lacadas ou com in-
crustações de outros materiais. Para poder ter uma ideia da 
importância dos leques nesta altura, basta dizer que cada 
ano eram enviados de Sichuan, um dos principais centros 
produtores de leques, mais de dez mil exemplares só para 
a corte imperial.

Os europeus, que num primeiro momento tinham cen-
trado o comércio com o Oriente na importação de espe-
ciarias, sedas e porcelanas, ficaram também fascinados pe-
los leques chineses. A exportação de leques da China para 
Europa chegou a um ponto que, tal como acontecia com 
as porcelanas e as lacas, existiam peças para o comércio in-
terno e peças específicas para exportação. Entre as segun-
das podemos diferenciar os leques com motivos chineses, 
do qual são exemplo os famosos leques de cabecinhas, e 
os leques com motivos europeus fabricados na China. Do 
mesmo modo, na Europa fabricam-se também leques à 
chinesa (chinnoiseries) e leques com decoração europeia.

Partes básicas de um leque:

Varetas Eixo Guarda

Moldura Folha/pano



Peças em exposição:

VITRINA 1: 

LEquEs PARA o MERcAdo INTERNo:

1. Leque de plumas chinês
China, séc. XVIII
Leque composto por varetas em fibra vegetal e plumas.

2. Leque em seda bordada
Cantão, ca.1840
As varetas - vazadas -, e as guardas – esculpidas – são 

decoradas com motivos florais e figuras chinesas. A folha é 
em seda bordada.

3. Ventarola ou “Pien-Mien”
China, séc. XIX
Ventarola em seda bordada com o cabo de charão com 

borla de seda azul.
As ventarolas, também conhecidas como ‘cobre-faces’, 

eram normalmente fabricadas para o consumo interno, 
já que no Ocidente não gozaram da popularidade dos le-
ques.

LEquEs “chINNoIsERIE”:
No século XVIII, com a intensificação do comércio entre 

a China e a Europa, surgiram uma série de leques híbridos 
de difícil classificação: leques de encomenda fabricados na 
China mas com uma decoração de inspiração europeia, 
leques fabricados na Europa com motivos chineses, ou 
ainda, leques pintados na Europa com modelos ocidentais 
mas sobre uma armação chinesa de importação.

4. Leque “chinnoiserie” 
China e Europa, séc. XVIII
Leque cuja armação em marfim -decorada com moti-

vos geométricos, florais e figuras chinesas - terá sido prova-
velmente fabricada na China. Na folha, de produção euro-
peia, o verso é decorado com motivos mitológicos (ninfas) 
e o reverso com um grupo de três figuras chinesas livre-
mente interpretadas por um autor ocidental.

5. Leque “chinnoiserie” 
China e Itália, séc. XVIII
Armação, criada por um autor ocidental, em marfim 

com aplicações douradas de figuras chinesas e motivos 
florais. Folha em papel cromo-litografado representando 
cenas europeias. 

6. Leque “chinnoiserie”
China e Europa, séc. XIX
Armação lacada a preto e com decoração de casas e 

flores. O verso da folha com figuras chinesas e o reverso 
branco, com motivos florais prateados e um medalhão 
central com uma cena galante nitidamente europeia.

VITRINA 2: 

LEquEs bRIsé:
Este tipo de leques foram os primeiros a chegar a Eu-

ropa, por volta de 1690, mas no século XIX perderam a 
popularidade em favor dos leques mandarim. Fabricados 
nos mais diversos materiais (madrepérola, marfim, osso, 
tartaruga, madeira lacada, …), este tipo de leques não tem 
pano, sendo que no início as varetas eram apenas unidas 
no eixo, e posteriormente surgiu o fitilho de seda para que 
estas mantivessem unidas na característica forma do le-
que. A decoração também se viu afectada por esta evolu-
ção, passando-se da decoração individual de cada vareta à 
decoração unitária do conjunto. 

7. Leque brisé em marfim
China, séc. XVIII
Leque com decoração policroma de flores e medalhão 

central com paisagem.

8. Leque brisé lacado
Cantão, ca. 1810
Este tipo de leque, em madeira lacada a preto e com de-

coração a dourado, ganha grande popularidade em Europa 
a partir de 1800, tal como outro tipo de objectos em laca.

9. Leques brisé em tartaruga (3)
China, séc. XIX
No primeiro quartel do século XIX popularizam-se os le-

ques de técnica e decoração igual aos de marfim, mas em 
tartaruga capturada nos mares de Singapura.

O leque à esquerda é um leque brisé “chinnoiserie” de 
decoração pintada com motivos europeus.

10. Leque brisé em marfim
Cantão, ca. 1790
Leque com decoração vazada de cenas da vida quoti-

diana chinesa mas com reserva central com monograma 
ocidental (MLFLMA?).

11. Leque brisé “chinnoiserie” em marfim
China e Europa
Séc. XVIII
Leque no qual se combina decoração orientalizante e, 

nas reservas, decoração clássica europeia.



Leques
LEquEs MANdARIM:

Os leques mandarim - também conhecidos como “le-
ques cabecinha”, leques “China trade” ou ainda “leques de 
Cantão”- são leques fabricados na China para o mercado 
externo que se caracterizam por ter a folha decorada – nor-
malmente em ambas as faces - com pinturas em fortes co-
res representando movimentadas cenas da vida de corte e 
do quotidiano chinês. Para criar um efeito tridimensional 
e decorativo, as caras das figuras são feitas com pequenas 
aplicações de marfim – de onde o nome ‘leques de cabeci-
nha’ - e as roupas com aplicações de seda.

Estas peças eram normalmente vendidas dentro de cai-
xas lacadas a preto e decoradas a dourado – como a aqui 
exposta - com o interior forrado a seda e papel de arroz 
pintado, geralmente com pássaros e flores.

12. Leque mandarim
Cantão, ca. 1840
Leque mandarim que apresenta uma armação com 

uma grande variedade de materiais (sândalo, marfim, mar-
fim pintado a vermelho, filigrana dourada com aplicações 
de esmalte, madrepérola e tartaruga). A folha com decora-
ção diferente em ambos os lados segue os motivos típicos 
desta tipologia de leques.

13. Leque mandarim
China, Séc. XVIII-XIX
Leque mandarim com armação em sândalo vazado e 

escavado. Folha de seda com a típica decoração dos le-
ques de cabecinhas no verso e bordado de fio de seda no 
reverso. Remate em plumas brancas.

14. Leque mandarim “cabriolet”
Cantão, ca. 1840
Os leques cabriolet são aqueles que têm várias folhas 

(neste exemplo duas) montadas de forma concêntrica na 
mesma armação. O seu nome deve-se à semelhança com 
as rodas dos carros cabriolet, carros de duas rodas puxados 
por um cavalo, que causaram furor em Paris em meados 
do século XVIII.

15. Leque mandarim
Cantão, ca. 1840
Leque com armação lacada e decoração a dourado. Nas 

guardas um pormenor curioso, duas pequenas pinturas 
policromas com cenas campestres. A folha segue a deco-
ração típica deste tipo de leques.


