
 
 
 
 
 
 
 

 

PORCELANA MONOCROMA 

Monocromo - do grego monokhromos, de 

uma cor - quando aplicado, como neste 

caso, à cerâmica chinesa faz referência às 

peças decoradas com uma única cor. 

Porém, o termo pode aludir a dois tipos de 

objectos:  

• Vidrados monocromos, ou seja, 

cerâmica com um vidrado colorido cozido 

a altas temperaturas com o corpo da peça 

(como o vermelho sacrifício, o azul 

sacrifício ou os vários celadons). 

• Esmaltes monocromos, peças que usam 

um esmalte colorido sobre o vidrado e 

recebem uma segunda cozedura a baixas 

temperaturas (como o beringela ou alguns 

tipos de amarelo). 

Existem cerâmicas vidradas desde época 

Shang (séc. XVI-séc. XI a.C.), mas o grande 

desenvolvimento dos vidrados coloridos 

começará na dinastia Tang (618-907), 

quando os oleiros começam a diversificar 

as cores no vidrado não se limitando aos 

tons de verde e castanho. 

Na dinastia Song (907-1279) foram 

introduzidas muitas das técnicas de 

vidrado das cores básicas, considerando-

se uma época dourada dos monocromos e 

um momento no qual se inovou nas 

formas, simples mas muito depuradas. 

Nas dinastias Ming e Qing o vidrado foi 

realizado usando tanto altas como baixas 

temperaturas e as cores eram conseguidas 

usando ferro, cobre, cobalto ou inclusive 

ouro, conseguindo reproduzir quase todas 

as cores de épocas anteriores e muitas 

novas cores. Estes oleiros eram grandes 

admiradores dos monocromos de época 

Song, que muito imitaram. 

Hoje em dia, com as novas tecnologias, 

com a facilidade em controlar as misturas 

e temperaturas, conseguem-se inúmeros 

vidrados de cores diferentes. 

Celadon (“Qíng Cí”):  

O vidrado conhecido como celadon é, 

provavelmente, um dos que teve maior 

popularidade e longevidade ao longo da 

história da cerâmica chinesa. A sua cor vai 

desde o acinzentado ao verde-oliva ou o 

azul-esverdeado, e a sua história remonta 

à dinastia Shang, mas será durante a 

dinastia Song que se alcança um alto grau 

de perfeição chegando, em ocasiões, a ter a 

aparência do muito apreciado jade. A cor 

deve-se à presença de ferro no vidrado, 

sendo que os tons dependem, não só da 

quantidade deste, como também das 

condições da cozedura (tempo, 

temperatura e tipo de atmosfera). 

A palavra celadon é uma palavra europeia 

que deriva do nome de um dos 

protagonistas da peça L’Astrée - do 

escritor francês Honoré d’Urfé e publicada 

no inicio do século XVII - que trajava uma 

capa verde durante a representação. Nessa 

época chegavam imensas peças da China a 

França e, sendo França o modelo para o 

resto da Europa, o nome vingou.  

Vários exemplos de celadons de época 

Song podem ser observados na Sala das 

Porcelanas da Casa-Museu ou, exemplares 

de celadons mais tardios nesta sala, na 

prateleira superior da vitrina direita. 

Monocromos azuis: 

O azul-cobalto foi usado na decoração das 

esculturas funerárias desde a dinastia 

Tang. Assim como os vidrados vermelhos, 

os azuis tiveram imensas variedades 

durante a dinastia Qing: azul acinzentado, 



 
 
 
 
 
 
 

 

azul pó, azul lavanda, o famoso azul claro 

(claire-de-lune) ou o azul sacrifício (muito 

usado em peças imperiais). Houve também 

um reviver do azul-turquesa (como as 

quatro peças aqui expostas na prateleira 

superior da vitrina esquerda) e do azul 

brilhante, cujas origens remontam à 

dinastia Song. 

Muitas vezes, nestas peças e noutros 

monocromos, eram deixadas reservas em 

branco para serem posteriormente 

decoradas, ou então eram ornamentadas 

as peças a ouro, sendo que em muitos 

casos esta decoração se perdeu. 

Monocromos vermelhos: 

Embora o vermelho seja das cores 

favoritas dos chineses devido à sua 

associação com a felicidade e os bons 

auspícios, o vidrado vermelho não será 

dos primeiros a aparecer, embora seja dos 

mais apreciados. Esta cor, da que existem 

muitas variantes (sangue de boi, flor de 

pêssego, etc.), consegue-se por meio do 

uso de cobre no vidrado. 

 Os primeiros vidrados vermelhos que se 

conhecem são de época Tang, sendo que a 

sua descoberta foi feita de forma acidental 

quando se estava a produzir porcelana 

verde. Porém, será somente no início da 

dinastia Ming que se conseguem bons 

vidrados nesta cor, já que a sua 

manufatura é complicada e custosa, 

existindo um popular ditado chinês a este 

respeito que afirma: “se queres procurar a 

ruína fabrica porcelana vermelha”. 

A lenda da origem do vidrado vermelho 

(vermelho sangue de boi) conta que o 

imperador Ming Hongwu queria usar 

porcelana vermelha no altar do deus sol, e 

como os oleiros de Jingdezhen não o 

conseguiam o imperador mandou prendê-

los a todos. A filha de um deles, 

desesperada com tamanha injustiça 

atirou-se para dentro de um dos fornos e 

quando o abriram, a porcelana estava 

vermelha por ter sido tingida pelo sangue 

da rapariga.  

Sendo a sua manufatura tão complicada 

existem muito poucas peças desta cor da 

época Ming, sendo que a maioria são de 

época Qing, dos reinados de Kangxi e 

Qianlong, quando o seu fabrico foi 

recuperado. O vermelho sangue de boi foi 

também muito imitado na Europa, como 

por exemplo em Sèvres, que produziu 

muita porcelana desta cor no século XIX. 

Hoje em dia a fórmula foi recentemente 

redescoberta e aprimorada, chamando-se 

agora vermelho da China. 

Preto: 

Embora existam peças monocromas pretas 

desde muito antes, o vidrado preto teve 

um grande impulso durante o reinado 

Kangxi, dando lugar ao chamado preto 

espelhado. Será a partir desses 

monocromos que surge o grupo de peças 

conhecidas em Europa como “família 

negra”, porcelana com os mesmos motivos 

decorativos da famosa família verde mas 

com o fundo a preto. 

Os monocromos pretos podem presentar 

diversas variações, como os conhecidos 

como “gotas de óleo”, “pelo de lebre” ou 

“carapaça de tartaruga”, segundo o aspeto 

final do vidrado. Muitas vezes, estes 

monocromos eram embelezados com 

desenhos a ouro, decoração que na grande 

maioria das vezes se perdeu, como no caso 

das duas jarras pretas gomadas da vitrina 

esquerda que ainda conservam vestígios 

de decoração dourada. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Branco:  

As porcelanas vidradas brancas emergem 

durante o século VI, mas no início a 

tonalidade é um tanto acinzentada. Muitos 

fornos começaram a produzir porcelana 

branca durante a dinastia Song, e será 

nessa altura que se consegue um branco 

mais puro que compete com os vidrados 

celadon da época. Sem a invenção da 

porcelana branca não seriam possíveis 

muitas das outras porcelanas famosas, 

como o azul e branco ou a porcelana 

policroma.  

Uma das mais famosas porcelanas brancas 

é a chamada blanc-de-Chine, um tipo de 

porcelana originário de Dehua, região na 

província de Fujian rica em caulino. Esta 

porcelana, produzida desde a dinastia 

Ming até o presente, foi exportada em 

grandes quantidades para o Japão e para 

Europa, onde era copiada, entre outros, 

por Meissen. O que torna especial esta 

porcelana de Dehua é a pequena 

quantidade de óxido de ferro que permite 

que seja cozida numa atmosfera oxidante, 

dando lugar ao branco marfim também 

chamado, branco leite.  

Exemplos de porcelana blanc-de-Chine na 

coleção da Casa-Museu podem ser 

observados nesta sala e na Sala Luís XIV. 

 


