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CHINOISERIES – PARA POR O MUNDO EM (UMA SÓ) ORDEM 
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Resumo 
 
Nos séculos XVII e XVIII foram produzidos na Europa inúmeros ornamentos do gênero 
conhecido como chinoiserie. Na ornamentação e mesmo na gestualidade cortês, várias 
referências a artes “orientais” foram incorporadas como padrão de elegância. Para 
compreender a história desse gosto pelo exotismo “oriental”, bem como a própria visualidade 
das chinoiseries, é importante retomar tortuosas relações européias com a Ásia extrema. Afinal, 
foi no bojo dessas relações, e em meio a um complexo sistema marítimo comercial, que ocorreu 
a disseminação das imagens de supostos “reinos orientais”. Ao por lado a lado chinoiseries e 
gêneros das artes visuais extremo-orientais, pode-se revelar procedimentos de formação desse 
gênero pictórico, o qual, para além da curiosidade que desperta ao nosso olhar, pode também 
esclarecer sobre aspectos importantes do contexto histórico e cultural do início da Era Moderna. 
 
Palavras-chave: chinoiserie – grandes navegações – artes decorativas -  arte chinesa – alegori
a 
 
 
Abstract 
 
In Europe, from the 7th to the 18th century, innumerable ornaments within the genre known as 
chinoiserie were produced. In the ornamentation and even in the gestures, several references to 
“oriental” arts were incorporated as a standard of elegance. To understand the history of that 
taste for an exotic "orientalism", as well as the visuality of chinoiserie, is important to remind the 
european´s tortuous relations with the Far East. After all, it was in those relationships and in the 
midst of a complex system of maritime trade, that was disseminated some images of alleged 
"eastern kingdoms”. Placing side by side the chinoiserie imagery and the original genres of 
eastern arts, one can visualize the shaping procedures of the chinoiseries genre, which, in 
addition to the curiosity that stirs in our gaze, can also shed light on important aspects of the 
early modern era historical and cultural contexts. 
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“(...)viam-se em primorosos e exquisitos lavores entre ouro, e prata, tremulando as 

idéias do Oriente, troféus à opulência do Ocidente.” [Ouro Preto, 1733] (MACHADO 

1995, p.44) 
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Até o início das grandes navegações, por toda a Europa ocidental foi disseminado o 

gosto pela imaginação sistemática de um Oriente fantástico. Desde Plínio, o Velho – 

historiador e militar romano (23-79 d.C.) – as imagens de “Seres” míticos que habitavam 

regiões próximas ao Himalaia consolidaram-se como tópicas retóricas. Essas tópicas 

continuaram sendo combinadas e recombinadas ao sabor dos contextos, produzindo 

imagens de serem justos e pacíficos, reinos cristãos perdidos no Oriente, ou aberrações 

e monstros esquecidos da ordem divina (D´INTINO, 1989). 

Mesmo as primeiras viagens e contatos travados entre europeus e asiáticos, nos 

séculos XI ao XIII, não puderam transformar, em sentido realista, essa prática de 

produção de imagens fabulosas. Somente a partir do XIV os países associados à 

expansão marítima começaram a produzir relatos de caráter informativo, a partir das 

viagens de jesuíticas e do comércio de mercadorias orientais.  

Foi principalmente o interesse em conhecer as técnicas de produção da seda, da 

porcelana e da laca que motivaram viagens de pesquisa e relatos descritivos dos reinos 

extremo-orientais. Dessa forma, os inúmeros relatos de viagens diplomáticas aos reinos 

sínico, cataio, indiano, nipônico, foram principalmente caracterizados pela atenção 

dispensada a descrição de objetos materiais. O foco dessas narrativas está, via de 

regra, “no domínio da objetualidade, não de corpos mas de objetos ou arquiteturas, 

onde a referencialidade tem um ponto de vista pejorativo e ocidental” (MOTA 1997, p. 

1765, Mariana, Minas Gerais. Igreja 
Catedral de Nossa Senhora da Assunção, 
Painel do Cadeiral do Bispado (detalhe).  
Foto: Gustavo Motta. 
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118). Ao serem descritos monumentos, detalhes arquitetônicos, gestos cerimoniais, 

roupas, ornamentação, o que estava em jogo não era propriamente conhecer os 

contextos dos reinos “icógnitos”1. Essas narrativas eram escritas de forma a alimentar 

um interesse generalizado pelo Oriente... não qualquer interesse: um interesse lucrativo 

imbricado nos projetos de expansão e comércio marítimo. 

Nos reinos católicos de Portugal e Espanha, a cultura da Contra Reforma deu um novo 

impulso e novos sentidos à produção de imagens de um Oriente fantástico. Em plenos 

séculos XVI e XVII, a grande circulação de relatos de viagem de portugueses e 

espanhóis vindos do Oriente entrelaçou fortemente o projeto expansionista ibérico aos 

ideais de consquista de um paraíso terreal. Os tortuosos artifícios da Retórica 

contrarreformista, aliados aos intuitos monárquicos, inseriram as imagens fantásticas do 

“oriente” na relação entre promessas míticas de reinos dourados e a empresa da 

expansão ultramarina no Oriente e no Ocidente. 

 

 

Foi precisamente nos séculos de estruturação das relações diplomáticas e comerciais 

entre reinos ibéricos e império sínico, que se disseminaram na Europa ocidental 

inúmeras combinações de signos orientais de várias regiões, chamadas a partir do XVIII 

de chinoiseries. Louças, tecidos, ornamentação, e até mesmo gestos classificados 

como “orientais”  fizeram parte das Cortes europeias até final do XVIII. 

1765, Mariana, Minas Gerais. Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição, Porta direita da sacristia (detalhe 
de caravela em de painel com chinoiseries).  
Foto: Gustavo Motta. 
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Até hoje, entretanto, a maioria dos estudos sobre as chinoiseries parece reproduzir o 

mesmo gosto setecentista pelo variado e pelo exótico, limitando-se a elencar exemplos 

e traçar mapas delineando os caminhos pecorridos por essas imagens, de  cá para lá 

ou de lá para cá. Realizando, por outro lado, uma intersecção entre a análise do 

documento visual e a dinâmica social do período, pode-se partir para uma historiografia 

da arte, que, como afirma Giulio Carlo Argan (1998), “se propõe à interpretação dos 

significados e dos valores”, extrapolando o primeiro empreendimento de “andar à caça 

de inéditos e colar nas obras etiquetas com nomes e datas” (ARGAN 1992, p.28): 

“Explicar um fenômeno significa identificar, [1] em seu interior, as relações de que ele é 

produto, [2] e fora dele, as relações pelas quais é produtivo, isto é, as que o relacionam 

a outros fenômenos, a ponto de formar um campo, um sistema où tout se tient” (Idem 

1998, p. 18). 

As chinoiseries, dessa forma, apresentam duas faces para análise: “em seu interior” as 

obras suscitam os trajetos de formação de sua visualidade, forjada nas relações entre 

Europa, Índias Ocidentais e Orientais; “fora dele”, o conjunto das chinoiseries se 

relaciona com dinâmicas sociais específicas nos âmbito da recepção e das relações 

produtivas dessas obras. 

Cá e lá – ShanShui em duas versões 

A principal referência visual utilizada nas chinoiseries é o modo de composição das 

imagens que emula a pintura chinesa ShanShui (山水) – literalmente, “montanha-água”. 

O ShanShui foi formalizado no Império Song (420–479) – um império de etnia Han da 

região Sul da China. 

O ShanShui era regido por diversos preceitos e cânones filosóficos, e foi associado à 

poesia escrita. Essas pinturas foram produzidas por uma classe de intelectuais Han, 

estruturadora do corpus artístico-político que se elegeu como legitimamente sínico2, em 

resistência às tentativas dos Manchus de expansão a partir do Império do Norte. Em 

meio aos inúmeros conflitos entre os impérios do Sul (Han) e do Norte (Manchu), o 

mandarinato Han elegeu como signo da pintura de aquarela e carvão a paisagem da 

região chamada GuiLin, situada  a sudoeste no território chinês, repleta de formações 
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rochosas pontiagudas e rios que reunia boas condições para a produção de alimentos e 

paisagens consideradas pelo taoísmo adequadas à contemplação. 

O contato ocidental com as modalidades do ShanShui esteve diretamente relacionado 

com a circulação de porcelanas chinesas na Europa, através do comércio entre 

Portugal, França, Espanha e Inglaterra e os Impérios Ming (1368~1644) e Qing 

(1644~1912). A partir do século XVII, o comércio intercontinental foi muito importante 

para a manutenção da política intracontinental de administração imperial, personificada 

por KangXi (1654-1722, o primeiro Imperador da dinastia Qing).  

As relações de comércio estabelecidas entre ocidentais – ou “os bárbaros do sul” como 

o eram comumentes chamados na literatura Qing do período – e os Chins3, foram 

valorizadas por ambos os lados, embora por motivos diversos. Do lado Qing, o 

comércio exterior financiou a estruturação de vilas que se dedicavam exclusivamente à 

manufatura, proporcionando a ordenação e a utilidade do crescente número de vadios e 

miseráveis. Do lado Ocidental, além do lucrativo comércio de especiarias e objetos 

entrelaçado ao sistema comercial atlântico, o Império sínico foi objeto de uma grande 

admiração por possuir políticas sistematizadas de controle da fome, e estruturação 

burocrática da centralidade do poder imperial (WILL 1980 e HOSTETLER 2001). 

Foi em meio a esse processo de estruturação de relações comerciais que o ShanShui – 

em sua origem formulado para a pintura em seda ou papel, mas já presente nas 

porcelanas imperiais do século XVI – foi adaptado ao comércio e ao gosto europeu na 

produção massiva de porcelanas para exportação. 

Mesmo desdobrado em utilizações diversas de signos e modelos, o ShanShui 

apresenta uma estrutura básica: a ordenação das imagens entre montanhas, nuvens e 

rios, de modo que os focos diversos da pintura apareçam numa composição de cenas, 

as quais estabelecem uma relação semântica. Essas cenas distribuídas na pintura são 

intercaladas por espaços em branco ou levemente tingidos, indicando o elemento água 

(em brumas, nuvens, rios, chuva) - o qual representa o elemento dinâmico, que não 

oferece resistência à mudança, e que sugere a passagem do tempo e a condução do 

homem “sábio” em meio às transformações impelidas pelo ambiente.4 A composição 
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dessa pintura, na concepção taoísta, sugere a existência de ações concomitantes, a um 

só tempo fluindo uma em direção à outra, e separadas por um véu intransponível pelo 

olhar dos personagens. Esse “véu” representa a um só tempo a relação mútua entre 

ação e ambiente,  e a gigantesca presença dos elementos naturais moldando a 

existência humana (Cf. texto publicado pelo historiador de arte ZhuoFeng no site 拙风文

化网 www.wenhuacn.com). 

 

 

Na correspondência dos missionários e comerciantes europeus que estabeleceram 

relações diplomáticas e comerciais no extremo oriente, desde o século XVI, é comum a 

referência aos Chins como artífices altamente desenvolvidos em suas técnicas. Os 

elogios se desdobravam: “na maneira de sua pintura são grandes artífices” (D´INTINO 

1989, p. 73); “julgamos não haver no mundo edificadores como os Chins” (Idem, p. 89) ; 

“os Chins, que são os maiores artífices do mundo” (Idem, p. 112)... Todavia, o interesse 

Século XIV, ZhangLu. “Montanha chuvosa, o 
desejo se aproxima”. Nanquim sobre papel, 
147x105cm. Museu de Arte Antiga de Pequim. 
Foto: www cwenhuacn com. 
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europeu nas artes chinesas raramente ultrapassou a admiração da aparência visual e 

da rígida regulamentação hierárquica de produção e fruição da arte: o que saltava aos 

olhos era o valor hierárquico das obras de arte. 

No que concerne aos gêneros artísticos “chineses” apreciados pelos europeus, uma 

verdadeira tópica disseminada na correspondência ibérica é exaltação da classe dos 

chamados loujias 5 : mandarins responsáveis pela administração local, rigidamente 

formados sob padrões de aristocrática cultura letrada, filosófica e político-administrativa. 

Em descrição coeva: “é como nós dizemos fez el Rei um homem fidalgo, assim dizem 

eles fez el Rei um loujia” (D´INTINO 1989, p. 106). Os loujias foram, entre séculos XVI a 

XVIII, administradores locais – num regime de serviço diretamente atrelado ao poder 

imperial –, burocratas e patronos das artes aristocráticas. A pintura shanshui é uma das 

especialidades na produção e fruição cultural dos loujias, ou, do mandarinato. 

O ShanShui observava a técnicas de desenho e composição que só depois do século 

XIX foram mais bem conhecidas dos ocidentais, tais como: a perspectiva isométrica e a 

montagem das pinturas com elementos e cenas “recortados” do campo visual. A arte 

decorativa européia, entretanto, apropriou-se da aparência do arranjo das cenas 

diversas, compostas como ações concomitantes. Ou seja, do procedimento compositivo 

da técnica ShanShui, derivado de um complexo conjunto canônico filosófico (baseado 

em preceitos taoístas e confucionistas), os ocidentais apropriaram-se de fragmentos da 

visualidade.  

 

 

1735, Faro, Portugal, Igreja Catedral do Faro. 
Painel lateral do órgão. 
Foto: PIMENTEL 1988, p. 351. 
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Fundamentadas em técnicas européias coevas de construção de alegorias, a 

visualidade ShanShui foi valorizada exclusivamente pela face de sua utilização 

pragmática – como elemento visual persuasivo para comunicação de “algo a alguém”, 

repleto de apelo espetacular. 

Assim, a apropriação de fragmentos aparentes das fazendas orientais pode ser 

explicada dentro do programa seiscentista e setecentista de utilização política das 

imagens, afinal, foi imbricada com a circulação de mercadorias orientais que tal modo 

de composição foi disseminado como gênero decorativo, sobretudo após o século XVII 

no Império Qing (1644 - 1912). A emulação do ShanShui deu-se, portanto, tal qual a 

técnica européia de constituição alegórica: a imagem foi apropriada sem conhecimento 

de seus fundamentos e estrutura formais, e tendo sua aparência conformada à 

superposição de significados de acordo com o contexto em que se aplicaria o produto 

de cada chinoiserie. 

Não por acaso, além da estrutura compositiva, algumas chinoiseries emularam a 

referência aos signos da cultura aristocrática presentes nas pinturas ShanShui. Nos 

impérios Ming e Qing, a burocratização dos dogmas taoístas e, sobretudo, a estatização 

dos dogmas confucionistas – processos fortalecidos entre os séculos XVII e XVIII –, 

promoveram a disseminação das referências do “homem sábio” em sua forma 

aristocrática, estruturada por Confúcio. Daquele ponto de vista, o cultivo material da 

inteligência (através do domínio da lingua escrita e das técnicas de produção artísticas) 

proporcionaria uma expressão empírica da sabedoria: a arte de governar. 

Assim, às imagens de pessoas contemplando ou realizando trabalhos campesinos em 

meio a elementos naturais – referências canônicas do taoísmo nas primeiras pinturas 

shanshui –, sobreveio a referência a intelectuais em meio a uma paisagem, cultivando 

conversas e artes nobres, tais como o canto, a música ou a caligrafia. Regulando os 

signos presentes nas pinturas e porcelanas shanshui, estavam os dogmas 

confucionistas: “Diz o Mestre: desperta-te no interesse pela poesia das Canções; 

afirma-te pelos Ritos; realiza-te na Música” (CONFÚCIO 1997, Anacleto 8. Tradução 

nossa). Ou, nas palavras dos portugueses, em meados do século XVI: “(...) na China 

não há outros fidalgos senão os letrados, e o que mais letras sabe é mais honrado no 
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reino e estimado del Rei (...)” (D´INTINO 1989, p.60). 

 

 

 

Todavia, como a produção ocidental alegórica das artes serve à adaptação da imagem 

ao contexto a que se dirige a mensagem, as paisagens aristocráticas representadas 

nas chinoiseries européias possuem seu próprio ritmo e seus próprios elementos, 

correspondentes às cortes européias, e muito diversas das cenas aristocráticas dos 

mandarins. 

Século XV, XianDuan, “Mirada longa sobre a 
névoa do rio”. Nanquim sobre papel, 
169x107cm. Museu de Arte Antiga de Pequim. 
Foto: www cwenhuacn com. 
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A reiterada caracterização feita pelos portugueses aos laojias de “letrados” deve ser 

compreendida, assim, em desdobramentos diversos de hábitos da cultura aristocrática. 

Como no dogma de Confúcio acima citado: 

I. primeiro, as letras que proporcionam o “despertar” do homem sábio:  

Todo homem que houver de reger província governar cidade e ter algum mando 
ou dignidade não há de ser constituído por honra nem nobreza de parentes 
senão por muito letrado e homem de muita prudência natural (...) (Idem, p.68). 

II. depois, os ritos que estruturam sua firmeza em relação a centralidade do poder 
imperial:  

A maneira de se fazer loujias. (...) e são perguntados por muitas coisas muitas 
vezes. Se respondem a tudo bem e os acham aptos para receberem o grau, 
lhes é logo outorgado (...). E os outros que vem a este exame, que não acham 
aptos para receberem o grau, mandam que tornem a aprender, e, se acham que 
é por culpa e negligência, dão-lhe muitos açoites, e alguns mandam meter no 
tronco (Idem, p. 108). 

III. e, por fim, como resultado, a conquista do prazer, pela fruição das artes e hábitos 

refinados e nobres:  

E são homens que pela maior parte tangem a viola à sua maneira, e para que 
só eles tenham este desenfadamento é defeso, nestas cidades em que eles 
estão, que ninguém a possa tanger senão eles[...]” [ou ainda], “[...] são estes de 
sangue real comumente músicos e prezam se de tanger bem uma viola, são 
comumente muito gordos, e são por conseguinte muito bem acondicionados, 
aprazíveis e conversáveis e de muito boa razão, muito corteses, muito bem 
ensinados” (Idem, p. 128 e 185). 

1765, Mariana, Minas Gerais. Igreja Catedral de 
Nossa Senhora da Assunção, Painel do Cadeiral do 
Bispado (detalhe).  
Foto: Gustavo Motta. 
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As pinturas shanshui dos mandarins mostram um tempo das ações fundamentalmente 

lento: a miudez dos personagens, frente à imensidão dos elementos terra e água, refere 

à lentidão dos efeitos das ações humanas frente à natureza – o cavalgar é lento e 

pausado, deixa o espectador entrever um longo caminho percorrido entre o templo no 

alto do penhasco e o palácio a que se aproxima, onde ninguém se perturba com a 

chegada lenta dos viajantes. 

 

 

 

A esse ritmo lento, representativo das ações dos mandarins letrados e sábios – e de 

suas preferências aristocráticas –, as chinoiseries européias vão superpor um outro 

tempo: o instante da encenação do gesto cortês. A representação imagética do instante, 

Século XV, ZhouWo. “Viagem a cavalo na 
montanha primaveril”. Nanquim sobre papel, 
185x64cm. Museu de Arte Antiga de Pequim. 
Foto: www cwenhuacn com. 
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da ação interrompida, disseminada na Europa a partir do XVII, é caracterizada por 

Argan como uma referência ao tempo do “particular”, ou seja: 

aquele que não tem e não busca uma visão universal, mas sim uma noção clara, 

próxima, positiva da realidade. Para os fins da existência prática ou da utilidade, 

a comunicação no nível das imagens parece mais eficaz do que aquela no nível 

intelectual da forma ou do conceito, já que implica um simples ´apropriar-se´, e 

não um esforço especulativo, o qual teria desviado da operosa praticidade da 

vida. (ARGAN 2004, p.58). 

O “particular”, conforme a interpretação adotada por Argan, “não é o povo ou a 

burguesia como classe ou estrato social, mas uma personagem histórica” (Idem, 

ibidem), que na representação das imagens de costumes, hábitos, cotidiano, tem 

reafirmada seu modo de existência em sociedade, e por conseguinte os valores 

teológico-politicos prescritos a cada uma de suas encenações hierárquicas. Os objetos 

(incluindo aqui os elementos da natureza) servem como adereços dos personagens no 

teatrum mundi – em função da caracterização dos personagens e suas ações 

(delimitação de sua persona histórica). Não à toa, as proporções de tamanho entre 

elementos naturais e homens são completamente transformadas nas chinoiseries: 

flores, plantas, edifícios, adornos, animais, tudo ali está ao alcance da mão.  

 

 

É possível observar, na composição alegórica das chinoiseries, uma analogia de função 

e de procedimentos com quaisquer dos ornamentos dos séculos XVII e XVII: como nos 

ornatos dos desfile das monarquias absolutistas, “como sinais de riquezas, como 

posses dos membros da nação” (APOSTOLIDÈS 1993, p. 22). 

A transformação das proporções de tamanho entre personagens humanos, edificações 

1765, Mariana, Minas Gerais. Igreja 
Catedral de Nossa Senhora da Assunção, 
Painel do Cadeiral do Bispado (detalhe).  
Foto: Gustavo Motta. 
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e elementos da natureza, instaura um novo tempo para as relações representadas. 

Como adereços, os elementos da natureza não mais se constituem como o meio em 

que as ações humanas repercutem ou refletem – como preceituara a pintura shanshui –, 

tornam-se objetos submetidos à ação humana, compostos e reorganizados conforme o 

personagem histórico ali carece a fim de tornar sua cena... eficaz. Esse tempo do 

instante é reafirmado no próprio objeto decorado ao modo da chinoiserie, que via de 

regra é objeto decorativo, ou seja, estofamento para determinadas encenações. O 

instante caracterizava a transformação da relação com a visualidade: empregada por 

via de sua utilidade, sem fazer vistas a quaisquer conjecturações formais (ARGAN, 

2004). 

O tempo das cenas nas chinoiseries que emulam o shanshui é adaptado, de um lado, a 

fim de recuperar uma imagem tópica da China do “luxo, calma e voluptuosidade”, e de 

outro a emprestar sua estrutura de composição em cenas concomitantes à encenação 

teatral das elites européias. 

Mesmo no século XVIII, com o recuo das missões colonizadoras e missionárias, e o 

estabelecimento de sistemas de comércio que envolviam, em redes oceânias, o Império 

Qing, as tópicas do maravilhoso e o horrível, do luxuoso e do diabólico, continuaram a 

ser evocadas em cartas, relatos e imagens. Mas, em nova versão, a composição 

“orientalizada” tinha um novo objetivo: reordenar a história do mundo tal qual um desfile, 

que culmina sempre com a celebração de uma promessa de opulência – não mais no 

seio do Índico, mas sim do Atlântico. 

 
                                                        
1
 Reinos Icógnitos - como foram chamados os Reinos do extremo-oriente até o século XIII. Cf. D´INTINO, Idem, 1989. 

pp. XIII a XXIII. 
2
 O conjunto de práticas artísticas, culturais, políticas e familiares que se constituiu como “sínica” nesse período, 

perdurou por séculos como sob a identidade de “cultura chinesa” ou sínica. Essa referência identitária consta da 
própria documentação Ming e Qing, no período de expansão imperial a regiões sul e sudoeste, como modelo para 
um projeto de “achinesação” das culturas abrangidas pela expansão. Cf. HOSTETLER, 2001.  
3
 A denominação “Chin” referente à etnia Han e à etnia Manchu desde o período de afirmação do Império Qinq. Os 

Manchus, ao tomarem o Império Ming (meados do XVII), utilizaram-se de todo o mesmo aparato burocrático já 
estabelecido pela etnia precedente (Han), e estruturado durante o Império Ming. Além disso, mantiveram como língua 
oficial (escrita) o mandarim, língua de origem Han, e todo o sistema burocrático estatal baseado no Confucionismo, e, 
em menor parte, no Taoísmo. O Imperador KangXi promoveu uma “achinesação” dos próprios meios de 
administração pública imperial, fortalecendo instrumentos de comunicação e hierarquia internas instaurados 
primeiramente na dinastia Ming. A palavra “Chin” denomina, assim, os povos sob o regime político-cultural de origem 
Han, mesmo que em período de domínio Manchu. Mantém-se, assim, a palavra “chin” com conotação semelhante à 
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apresentada nas cartas portuguesas com informações sobre os impérios Ming e Qing, entre os séculos XVI e XVIII. 
4
 “O bem supremo é como a água./ Água... apura as dez mil coisas sem disputa./ habita onde os homens abominam”. 

Trecho do livro base do Taoísmo, Dao De Jing,  de Lao-Tse.  SPROVIERO 2007, tradução nossa. 
5
 LaoJia, contração de laorenjia, 老人家 “senhor, fidalgo”.  
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