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ESCARRA NESSA BOCA QUE TE BEIJA...  A POESIA DOS OBJETOS DO MAL 
 
 

Marize Malta – UFRJ 
 

 
Resumo 
 
Pretendemos confrontar dois personagens malditos contemporâneos de entresséculos 
(XIX/XX), o  poeta simbolista Augusto dos Anjos e as escarradeiras, ambos correlacionados 
à escatologia, como mote para discutir o papel dos renegados ou dos artefatos 
considerados maus no debate estético na história da arte. 
 
Palavras-chave: objetos do mal, artes decorativas, cultura visual, intertextualidade 
 
 
Abstract 
 
We intend to confront two contemporary cursed characters from the late 19th/early 20th 
centuries: the symbolist poet Augusto dos Anjos and the spittoons, both related to scatology. 
We shall use them as a focus to discuss the role of renegades or artefacts considered to be 
evil in the aesthetic debate within art history. 
 
Keywords: evil objects, decorative arts, visual culture, intertextuality 
 
 
 

 

 

Figura 1 – Escarradeiras em louça policromada. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 

(MUSEU MARIANO PROCÓPIO) 

 

 

 

Primeiras considerações 

 

Prestemos atenção nos versos abaixo: 
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Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 

Somente a ingratidão - esta pantera – 

Foi tua companheira inseparável! 

 
Acostuma-te à lama que te espera! 

O Homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 

Necessidade de também ser fera. 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 

O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja essa mão vil que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija! 

                           Versos Íntimos (ANJOS:105) 

 

Em Versos Íntimos, o poeta Augusto dos Anjos nos fala de uma espécie de natureza 

humana negativa e positiva, capaz de simultaneamente afagar e apedrejar, beijar e 

escarrar, ser ingrato e generoso.  Assumindo o papel de um delator irascível da alma 

humana, sua sinceridade poética explicita o confronto entre a beleza da forma 

humana e a escatologia dos conteúdos, tanto do ponto de vista biológico como 

moral.  O perfil cientificista do conteúdo de suas poesias, exposto em versos que 

lembravam os vermes, os escarros e as podridões do ser humano, coligava-se a 

uma forma métrica precisa e garantia o alcance da beleza da forma, prova irrefutável 

da sublimidade do mesmo ser humano. Um conteúdo nojento poderia, assim, 

assumir uma bela forma. 

A disputa entre bem e mal, beleza e feiura, arte e ciência, tão presentes na obra de 

Augusto dos Anjos, tomou contornos peculiares no entresséculos (XIX/XX). O 

período demarcou revisão intensa da natureza artística e das premissas da beleza 

ideal, questionando a tradição de inspiração clássica, por vezes metafísica, e 

absorvendo o impulso tomado frente à imersão nas realidades vividas.   Vulgaridade 

e erudição co-habitavam os mesmos ambientes e negociavam suas interseções, 

promovendo algumas criações que procuraram conciliar o que antes se achava 

separado e em oposição. A feiura poderia ocupar um lugar privilegiado na criação 

artística. 
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Retomando as reflexões acerca dos objetos do mal (böse Dinge, em alemão, evil 

things, em inglês) (MALTA, 2010), normalmente correlacionados aos artefatos de mau 

gosto, elegemos para essa comunicação os aspectos escatológicos que também 

configuram propriedades inerentes a essa categoria, de modo a estudar outras 

nuances de seu funcionamento estético, tão pouco  debatido no campo da história e 

teoria da arte no Brasil. Nos tempos atuais de respeito às diversidades culturais e à 

procura pela tolerância das diferenças, considerarmos o feio no campo da história da 

arte dá-nos a chance de experimentar um olhar menos preconceituoso com o outro, 

o estranho, o diverso – o feio – e  procurar uma escrita, menos canônica, que 

contemple as reações com uma experiência visual diversa  e permita 

experimentações historiográficas (HOLLLY, 1995).    

O feio, para arte, já foi muitas coisas: a negação do belo principalmente, a 

subversão de certo modelo hegemônico, o desrespeito às regras de proporção 

formal e muitas outras configurações, como sugeriu Umberto Eco em História da 

Feiura (ECO, 2007). Além disso, houve criações que estiveram no limite das 

oposições, procurando conciliar os contrários: o feio podia estar para além da 

repulsa e do nojo. Privilegiamos para esse momento o processo de negociação 

entre a forma que agrada e o conteúdo que causa asco, ocorrido no Brasil no 

entresséculos, que, em termos literários, encontra em Augusto dos Anjos seu 

protagonista e, em termos visuais, materializa-se, por exemplo, nas escarradeiras 

(Fig. 1). Nesse sentido, estaremos ampliando as abordagens acerca dos objetos 

artísticos diante da análise intertextual das imagens matéricas, visuais e textuais 

(MITCHELL, 1994 e ROGOFF,1998). 

É importante lembrar que “(...) enquanto a história da arte se guia por objetos 

individuais, os estudos visuais procuram expandir questões sobre o estatuto do 

objeto artístico para o universo mais geral das imagens e das representações 

visuais” (KNAUSS, 2005: 112). Ver os objetos ditos decorativos sob o prisma da 

cultura visual é um indício de querer ver diferente. As escarradeiras, assim, podem 

se libertar de sua condição estrangeira para a história da arte e inspirar uma história 

crítica, possível quando coligada estreitamente aos objetos sobre os quais se 

debruça. 

 



2337 

 

As escarradeiras do mal 

Houve um tempo em que cuspir era fino, até bonito.  Escarrar era uma atividade 

socialmente aceita, elegante e civilizada, e demandava recipientes especiais: as 

escarradeiras, que nada mais eram do que vasos para receber cuspes e escarros.  

Se hoje ninguém as usa mais, no século XIX, principalmente nas últimas décadas, 

era item de primeira necessidade.  Se o conteúdo era asqueroso, o continente 

compensava a situação com cores e padrões decorativos que despertavam atrativo 

visual.  Mesmo com esse apelo estético, as escarradeiras se transformaram em 

objetos malditos, mal vistos e vulgares, verdadeiros objetos do mal, como outros que 

foram encobertos no século XX pelos silêncios acerca das rotinas do corpo e das 

excreções dos humores (LIMA, 1996: 56). E também pela busca por uma forma 

asséptica, universal e moderna. 

Hoje encontramos anunciadas nos sites de antiquários brasileiros várias 

escarradeiras, cujos preços variam de R$500,00 a R$2.000,00. De vilões 

modernistas, as escarradeiras  passaram a ser peças “esplendorosas”, “magníficas” 

e “magistrais”, pelo menos nos discursos de persuasão da empresa santista Icarus 

Antiguidade, registrado no site Mercado Livre a favor de uma escarradeira alemã, 

oferecida a preço de R$1.800,00 (Fig. 2):  

Rara, grande e esplendorosa escarradeira alemã em porcelana „Franz Anton 
Mehlem‟, decorada e pintada a mão, período Art Nouveau, fin-de-siècle, 19th. 

Peça magnífica em estupendo formato zoomórfico, com alusão a leões 
selvagens em seus pés e vazadores. Um primor! 

A „Franz Anton Mehlem‟ earthenware factory era localizada em Bonn, 
Alemanha. A fábrica foi fundada em 1836 e funcionou até 1920. Esta 
maravilhosa manufatura alemã também é conhecida como „Royal Bonn‟. 

A parte de cima da peça, onde está o escoadouro, possui magistrais pinturas 
de flores, de tirar o fôlego. 

Peça que complementa, e muito bem, uma bela decoração, dando um toque 
raro e exótico a todo e qualquer ambiente. (sic) (Icarus Antiguidade) 
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Figura 2 – Imagens da escarradeira alemã Franz Anton Mehlem, oferecida pela Icarus Antiguidade no 

site do Mercado Livre (ÍCARUS ANTIGUIDADES). 

 

Estamos cercados por inúmeras peças que transpuseram padrões estéticos vigentes 

ou estavam relacionadas a atitudes escatológicas e que hoje são tomadas como 

verdadeiros objetos de desejo, comprovando o fato de que os padrões de beleza 

não são estáticos nem imutáveis e que a feiura também é relativa ou que ela pode 

ser tão desejada quanto a beleza. Objetos do mal e do bem são assim qualificados 

conforme tempos e lugares e enfrentam o dinamismo das sensibilidades e 

expressões artísticas.  

Inúmeros antiquários hoje expõem para a venda preciosas peças em porcelana, na 

sua maioria de manufaturas europeias de renome, que antes serviam 

exclusivamente para os escarros. Peças nojentas pelo que armazenavam em seu 

recipiente, as escarradeiras passaram longo tempo trancafiadas em reservas 

técnicas de museus, longe do alcance dos olhos dos visitantes, ou guardadas nas 

casas, em lugares empoeirados que procuravam encobrir sua existência. As peças 

despertavam, ao serem acessadas visualmente e interpretadas, a lembrança de um 

hábito considerado repugnante, posteriormente ao auge de seu uso. Quase ninguém 

queria lembrar de que seus ancestrais cuspiam  e usavam escarradeiras. 

Nessas circunstâncias, as escarradeiras eram peças estranhas e, até certo  ponto, 

continuam a ser para os dias de hoje. Engraçadas e curiosas para alguns, feias e 

esquisitas para outros, estavam longe de serem peças dignas de fruição e exibidas 
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em destaque para visitantes de museus de arte, principalmente.  Os objetos do mal 

não tinham espaço nos museus onde a principal serventia de seu acervo seria 

proporcionar experiência estética (do bem). Com isso, a atitude iconoclasta 

(MITCHELL, 2005), própria às obras de arte canônicas, era revertida com uma 

iconofobia, atitude que delega a certo tipo de objeto um poder de desagradar e que 

está muito além dele mesmo. Os objetos maus são assim denominados por serem 

considerados nocivos. No entanto, sua fealdade e permissividade não são dados, 

muito menos são inerentes à sua natureza. Diferente da beleza, o feio opera sob 

seus próprios termos e tem sua própria utilidade (PADJEN, 2006).  

Encarar as escarradeiras como oposição a belos objetos é uma atitude que lhes 

impõe a fatalidade de serem objetos contrários, que existem para o confronto e cujo 

alcance de uma beleza ideal é o paradigma vigente não obtido. Elas são aquilo que 

não são, impedindo-nos de perceber sua particularidade, ou seja, o que são. Se 

olharmos para os objetos do mal, transpondo sua condição de antítese do belo, 

podemos observar que operam com lógica própria. 

 

Outros olhares para as escarradeiras 

Pelo que tudo indica, foram os portugueses que tomaram contato com as 

escarradeiras na China e, como muitos outros objetos, impuseram-lhes condições 

transculturais. Segundo eles, os chineses tinham sempre uma escarradeira por perto 

quando se sentavam para conversar1 e foi a partir de recipientes chineses que os 

modelos para conter cuspes se espalharam pelo mundo europeu e americano.  

Originalmente, as escarradeiras pareciam mais com uma jarra, providas de pescoço 

fino e boca com borda larga. Não atendiam à grande capacidade porque pensadas 

para uso individual. 

Do uso individual, as escarradeiras passaram às demandas coletivas, reforçadas 

pelo hábito disseminado de mascar fumo.  Cuspia-se em casa, nos teatros, nas 

igrejas, nas repartições e para acolher tantos fluidos, foi necessário que se 

ampliasse sua capacidade, transformando-as em verdadeiros vasos que lembravam 

os urinóis. Por outro lado, deveria se pensar em uma forma que as distinguisse dos 

últimos e não as confundisse com cachepôs, usados para vasos de plantas.   
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Em fins do XIX, depositava-se na educação estética dos cidadãos (procedimento 

que começava em casa), um aprendizado capaz de aprimorar o gosto e auxiliar a 

impor uma ordem que levasse para a nação a condição de civilização e progresso.  

Tal postura encorajou o processo, denominado por Annmarie Adams, de “estética da 

excreção” (ADAMS, 1992), estimulando a demanda por vasos sanitários, penicos e 

escarradeiras com formatos esteticamente atraentes. Poderíamos nos perguntar: 

como uma coisa para conter algo nojento, o catarro, ou as fezes, ousava ser 

decorativa?   

A forma das escarradeiras seria um contraponto ao conteúdo, mesmo sua oposição. 

Mas até certo ponto. Uma escarradeira não podia ser bela, no sentido da 

transcendência do belo e de sua sublimidade. Ela teria que conter certos detalhes 

que anunciassem sua particularidade, sua estranheza2.  Diferente dos jarros, vasos, 

potiches e tantos outros recipientes decorativos que superpopulavam os interiores 

das casas aburguesadas, e as caracterizavam, as escarradeiras deveriam se 

individualizar, demarcando sua peculiaridade. Por outro lado, elas  eram também um 

tipo de vaso e, como seus parentes, agiam em conjunto para o embelezamento dos 

interiores das casas e seguiam certas regras para isso3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Escarradeira (de um par) em porcelana francesa do século XIX, com caras e garras de 

leão e motivos decorativos fitomorfos. Policromada e dourada. (TNT ESCRITÓRIO DE ARTE). 
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Como toda forma originada em resposta a certa demanda operacional, social e 

cultural, as escarradeiras alcançaram um formato ideal para uso coletivo e social no 

século XIX4:  vasos baixos (cerca de 15cm de altura) e bojudos (cerca de 30 cm de 

diâmetro ou menos), providos com tampa inclinada para o centro, de onde se 

posicionava um orifício; com ou sem pés, e quando os tinham, vinham geralmente 

em número de três, representando patas de animal; no seu bojo, dois ou três 

mascarões de bocas abertas, para facilitar o escoamento dos fluidos durante a 

limpeza da peça (Fig. 3). 

Por sobre o tampo e o bojo desses objetos se espalhavam inúmeras formas 

decorativas. Medalhões, paisagens, alegorias, flores e animais reuniam um 

repertório que atraía e acolhia um hábito tido como elegante.  As escarradeiras 

angariavam atributos para se transformarem em peça decorativa.  As delicadas 

pinturas, geralmente em cores suaves e motivos atrativos, convidavam à 

proximidade e, como em uma cena de enamoramento, levavam o observador a 

querer saber de seus detalhes e suas nuances. Estabelecia-se uma relação de 

intimidade, a qual propiciava a troca de carinhos visuais e, quem sabe, de um beijo 

visual.  No entanto, como alertava Augusto dos Anjos, a mesma boca que beijava, 

recebia o escarro ou, em outra poesia, sentenciava o gosto de um beijo maldito.   

Da fantasia nos itinerários 
Beijei teu lábio de veneno e insídias... 
- Rosa de outono aberta em dois nectários 
- Mirra enganosa dos turibulários 
- Vaso de Sèvres recendendo a orquídeas. 
 
Beijei teu lábio de veneno e agruras 
E o beijo trouxe-me o fatal ressábio 
Dos desesperos e das amarguras... 
E vou rolando para as sepulturas 
E nunca mais hei de beijar teu lábio! 
                                            Beijo maldito (ANJOS: 201) 

 

As escarradeiras harmonizavam-se à decoração de interiores dos salões, mas seus 

detalhes indicavam uso particular, atraindo olhar decorativo (MALTA: 2009).  

Colocadas no chão, comumente em par, por vezes ladeando os canapés, atraiam os 

olhares e convidavam ao uso. A delicadeza decorativa das pinturas convivia com a 

rudeza das patas e mascarões animalescos em relevo, causando um incômodo 



2342 

 

compositivo e permitindo seu uso sem que causasse remorso ou compaixão. Era 

fino e lícito cuspir nas pinturas, como o era fazê-lo em público.  

Se as peças para excreção foram banidas do olhar público, como os urinóis 

ocultados por retretes e criados-mudos, e posteriormente na clausura dos banheiros, 

as escarradeiras pareciam corromper o movimento de retraimento da liberação dos 

humores, tão corrente no século XIX e amplamente prescrito nos manuais de boas 

maneiras.  As pessoas deveriam aprender a se conter em público e somente quando 

sozinhas poderiam se  desafogar das necessidades do corpo.  As escarradeiras 

pareciam se vingar das constrições impostas no trato social, mantendo em público o 

ato de escarrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Escarradeira francesa em porcelana, que pertenceu à família imperial, Segundo Reinado. 

Acervo do Museu Nacional, UFRJ. 

 

Como uma estratégia de disfarce, esses objetos eram considerados requintados e 

esperava-se encontrá-los em pares nos salões e fumoirs das casas de gente 

abastada, mas também nos segmentos médios da população.  Para os menos 

favorecidos havia modelos ordinários em faiança ou metal, mormente com 

acabamento em branco.  As escarradeiras foram quase onipresentes na casa dos 

antepassados e estão preservadas nas memórias registradas de Pedro Nava, em 

Baú de Ossos (NAVA,), em crônica de Nelson Rodrigues (CASTRO, 1999), em 
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poesia de Olavo Bilac (CARVALHO, 1942: 5), como materialmente nos museus, a 

exemplo da escarradeira pertencente a D. Pedro II, existente no Museu Nacional da 

UFRJ5 (Fig. 4), peça de porcelana, esmaltada em preto e salmão, da manufatura 

Opaque de Sarreguemines (com marca encimada por coroa), decorada com três 

medalhões de rainhas, com as inscrições: “sous Charlemacne (780); sous Charles VI  

(1395); sous Henri IV (1600)” (PATERNOSTRO, 1986-88). Nesta peça, eram nas 

rainhas francesas que D. Pedro II cuspia. 

Em fins do século XIX, com a intensificação do discurso higienista e das ações em 

prol de uma saúde pública, as escarradeiras passavam a estar presentes nas 

prescrições médicas para o combate à tuberculose, visto a população nutrir o hábito 

de cuspir pelo chão.   Havia milhões de bacilos de Koch em um mísero cuspe de um 

tuberculoso que, quando seco, espalhava-se pelo ar, auxiliado pelos sapatos, barras 

das longas saias, patas de animais, etc. Em virtude dessas explicações acerca da 

„peste branca‟, o uso das escarradeiras poderia atenuar a disseminação da doença.  

(...) 

Na ascensão barométrica da calma, 
Eu bem sabia, ansiado e contrafeito, 
Que uma população doente do peito 
Tossia sem remédio na minh'alma! 

E o cuspo que essa hereditária tosse 
Golfava, á guisa de ácido resíduo, 
Não era o cuspo só de um indivíduo 
Minado pela tísica precoce. 

Não! Não era o meu cuspo, com certeza 
Era a expectoração pútrida e crassa 
Dos brônquios pulmonares de uma raça 
Que violou as leis da Natureza! 

Era antes uma tosse ubíqua, estranha, 
Igual ao ruído de um calhau redondo 
Arremessado no apogeu do estrondo, 
Pelos fundibulários da montanha! 

E a saliva daqueles infelizes 
Inchava, em minha boca, de tal arte, 
Que eu, para não cuspir por toda a parte,  
Ia engolindo, aos poucos, a hemoptísis! 
 
(...) 
                                          As Cismas do Destino (ANJOS:30-31) 
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Os escarros faziam parte do dia a dia e dos hábitos de boa parte da população 

carioca. Ao mesmo tempo, outros recriminavam o hábito dos cuspes e do uso das 

escarradeiras, como o médico e inspetor de saúde pública, o dr. Afrânio Peixoto: 

Entre nós os luxuosos ou modestos escarradores que existem são os 

aparelhos de faiança, de vidro, de metal pousados a chato sobre assoalhos 

ou tapetes, recebendo de longe o escarro que se lhes projeta: bem merecem 

o epigrama referido por Knopf – são vasos de flor em redor dos quais se 

escarra... Quando o escarro não cai fora das bordas, fixase [sic] nas paredes 

afuniladoras do vaso, desseca-se, contamina milhares de moscas que ali vêm 

pousar e nos transmitir depois às roupas, aos cabelos, à pele, aos alimentos 

os germes recolhidos em profusão. (PEIXOTO, 1902) 

 

Apesar desse discurso de tom alarmante e repugnante, as escarradeiras não se 

esconderam. Auxiliadas por inventários, fotografias, propagandas e reportagens, 

podemos constatar que elas, longe de serem abolidas, permaneceram ainda por 

alguns anos como item indispensável nos ambientes sociais de casas e repartições 

públicas.  A persistência ao seu convívio parecia negar a razão cientificista,  

extrapolar as bases positivistas e questionar as engrenagens mecanicistas da 

modernidade. Os preceitos higienistas, com seus discursos de competência, eram 

substituídos pela insistência na poética dos escarros. 

(...) 
Vieram todos, por fim; ao todo, uns cem... 

E não pôde domá-lo, enfim, ninguém, 
Que ninguém doma um coração de poeta! 

                                                 Vencedor (ANJOS: 106) 
 

 

A onipresença do discurso médico nos periódicos, por outro lado, levava ao 

compartilhamento do linguajar científico, com seus nomes particulares, dotando a 

população letrada a se aproximar do mundo biológico. No caso de Augusto dos 

Anjos, sua familiaridade com o mundo natural dos micro-organismos ajustava-se à 

métrica controlada e precisa, encontrada no mergulho de sua própria 

individualidade, o seu eu tanto matérico quanto psicológico. Sobrevivendo como 

professor, o poeta faleceu aos 30 anos, praticamente um ilustre desconhecido do 

público e com um único livro editado em 1912. Contudo, tempos depois, ele se 
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tornaria um dos poetas mais lidos no país, ainda que se utilizando de palavras 

estranhas, escatológicas e perversas para lhes impor belas formas compositivas.  

O poeta maldito e as escarradeiras, inegáveis representantes da estética do mal ou 

da feiura, expressavam-se por meios próprios. As escarradeiras pareciam, com sua 

decoração alegre e pitoresca, arrefecer a proliferação dos males da tuberculose. 

Contudo, em 1934, uma determinação proibia a prática de cuspir e escarrar em local 

público – ruas e instituições públicas, estabelecimentos comerciais, de alimentação 

e de lazer.  

As escarradeiras, como a poesia de Augusto dos Anjos, com suas imagens textuais, 

materiais e visuais do mal, ameaçavam os modelos da boa saúde, da boa escrita, da 

boa forma, da boa arte pelos prismas modernistas de década de 1930.  No entanto, 

a tuberculose se foi, pelo menos em nível endêmico, e as escarradeiras ficaram. O 

modernismo, com  a ideia de uma pureza perceptiva, passou e as produções que 

não se encaixaram em suas prerrogativas sobreviveram. Os objetos do mal voltam à 

tona. Com isso, os limites da originalidade e do mau gosto são questionados, como 

a própria história da arte que privilegiou certa produção em detrimento de outra.  

Nessa revisão de posturas, não custa lembrar que nós, historiadores da arte, não 

revisamos apenas os objetos (de arte), mas os objetos também nos revisam. 

Precisamos cada vez mais pensar na possibilidade da poesia dos objetos do mal, de 

modo a repensarmos as contradições da escrita da história da arte.  E como diria 

Augusto dos Anjos:  

A antítese do novo e do obsoleto, 
O Amor e a Paz, o Ódio e a Carnificina, 
O que homem ama e o que o homem abomina, 
Tudo convém para o homem ser completo! 
 
O ângulo obtuso, pois e o ângulo reto, 
Uma feição humana e outra divina 
São como a eximenina e a endimenina 
Que servem ambas para o mesmo feto! 
 
Eu sei tudo isto mais do que o Eclesiastes! 
Por justaposição destes contrastes, 
Junta-se um hemisfério a outro hemisfério, 
 
Ás alegrias juntam-se as tristezas, 
E o carpinteiro que fabrica as mesas 
Faz também os caixões do cemitério!... 
                                    

Contrastes (ANJOS: 83) 
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Notas: 

                                                           
1
 Quando o presidente dos Estados Unidos Richard Nixon visitou à China em missão diplomática, em 1972, 

encontrou escarradeiras ladeando as cadeiras dos chefes de estado, em uma demonstração da manutenção de 
hábitos há muito arraigados na cultura chinesa.  
 
2
 Em 1882, Ina Von Binzer, uma preceptora alemã que viveu no Rio de janeiro, assinalou em carta: “dos dois 

lados dos seus incômodos sofás de palhinha vêem-se as mais lindas e coloridas escarradeiras, sempre aos 
pares, tão grandes e vistosas que a principio pensei que fossem vasos para flores (...)” (Binzer apud. LIMA, 
:p.70). As escarradeiras, assim ganharam formas vistosas que alegravam as vistas e se destacavam no 
ambiente. 
 
3
 Inúmeros manuais de composição decorativa ofereciam aos neófitos preceitos para criarem ou julgarem uma 

bela forma e a propriedade do motivo decorativo e sua posição para se alcançar a condição decorativa. Na 
seção de Obras Raras do Museu D. João VI, da EBA-UFRJ há uma centena de manuais de fins do século XIX 
que traduzem essa postura, como o célebre La composition décorative, de Heni Mayeux.   
 
4
 Existiram escarradeiras individuais, com tampas basculantes, geralmente em metal (ágata, inicialmente, e em 

aço inoxidável, no século XX), chamadas no Brasil de cuspideiras, e até versões de bolso. Eram empregadas 
principalmente em casos de doenças e raramente recebiam tratamento decorativo. 
 
5
 Agradeço a Maria Paula Vanbiene, arquiteta do Museu Nacional da UFRJ e doutoranda no PPGAV-EBA-UFRJ, 

pelo envio da fotografia e ficha museológica da peça. 
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