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3.25 Salette Tavares, missionária do alfabeto  
– poesia tipográfica 

Jorge dos Reis* 
 

Abstrac: Salette Tavares is the most important author of typographic poetry in Portugal. 
Most of her experimental and concrete poems might be considered typographic poetry due to 
the solid use of lettering and a clear aesthetical harmony between the typographic structures 
used in the analyzed poems. 
Key words: typography, letter, poetry 
 
Resumo: Salette Tavares é a praticante de poesia tipográfica de maior fôlego em 
Portugal. A maioria dos seus poemas experimentais, podem ser considerados poesia 
tipográfica, tendo em conta a solidez do uso da letra e a harmonia estética das estruturas 
tipográficas utilizadas nos poemas analisados. 
Palavras chave: tipografia, letra, poesia 

 
 
 
Introdução 
Salette Tavares nasceu em Lourenço Marques em 1922. Onze anos 

depois vem viver para Portugal. Licencia-se em Filosofia e esta 
formação levou-a a aprofundar estudos no âmbito da estética. 

Durante um ano (1950-51) é professora do ensino secundário. Foi 
professora de Estética na escola AR.CO de Lisboa em 1974-75 tendo aí 
deixado um testemunho intelectual importantíssimo; aí realizou a 
performance Sou Toura Petra, que marcaria esta instituição de forma 
indelével. No âmbito da poesia experimental participou nos cadernos 
de poesia experimental (1 e 2). Em 1979 realiza a exposição 
retrospectiva Brin Cadeiras na Galeria Quadrum. 

 
1. A influência de Jeří Kolár 
Um companheirismo estético haveria de se desenvolver com Jeří 

Kolár (Fig. 1 e 2), um poeta concreto da Checoslováquia com quem 

                                                      
* Portugal, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes (FBAUL). Expõe desenho, vídeo 
e performance na área da language art. Professor na FBAUL, I.P.Tomar e ARCO. MasterPhil 
Communication Art & Design, Royal College of Art, Londres. Mestre em Sociologia da 
Comunicação, Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa, Doutorado em Belas Artes, 
Design de Comunicação (UL). 



Actas do I Congresso Internacional CSO’2010, Lisboa 27 e 28 Março 2010 

186                                        ISBN: 978-989-8300-06-5 

estabeleceu um canal condutor privilegiado. Sendo um dos poetas 
tipográficos mais importantes do pós-guerra, Kolář utiliza a máquina 
de escrever como forma de trabalhar com a tipografia, facto que 
vamos encontrar na obra de Tavares, em abordagens similares. 

 

     

Figura 1 e 2. Jeří Kolář, C S S R; Le Poème Evident, 1967. Fonte: própria. 

 
 
2. Interlocutores da obra de Tavares 
A poesia de Salette utiliza a tipografia e o espaçao branco como 

silêncio – um silêncio mallarmeano. A sua estruturação gráfica e 
semântica evoca Schoenberg e o seu chanter-parler. A este propósito, 
escreve Luciana Stegagno Picchio: 
Tavares Revela o gosto sinestésico de toda a vanguarda, confirma a individual 
propensão para a música desta artista total, plástica, verbal, audiovisual (Picchio, 
1992, p.13) 

Mas o testemunho mais importante em torno de Tavares vem de 
Gillo Dorfles que quase não deixa nada por acrescentar na sua 
descrição tão lúcida e tão actual, naquele tempo como no tempo 
presente: 

 
O aspecto musical sonoro, pelo contrário, é mais nítido relativamente ao icónico 
nas suas Kinetofonias e Paralapatisse: este último um poema pseudo-aleatório 
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composto com uma mistura de termos extraídos do Português e do Francês, onde 
prevalece o elemento irónico (Dorfles, 1992, p.412) 

 
3. Análise de poesia tipográfica seleccionada 
O trabalho de poesia tipográfica encontra dois tipos de suporte, a 

espacialização ou tridimensionalidade e a impressão sobre papel, 
dividindo assim a sua obra em dois grupos. 

No primeiro grupo encontramos quatro poemas tipográficos a 
analisar: 
Maquinin,  
Alquerubim,  
Ourobesouro,  
Bailia de Ayras  
Nunes de Santiago  
Dialéctica das formas. 
No segundo grupo encontramos nove poemas tipográficos a 
analisar: 
Efes,  
Parlapatisse, 
Aranha,  
Aranhão e Borboleta de Aranhas,  
Kinetofonia Ri M Ri R,  
Kinetofonia Takitaki,  
Quel Air Clair,  
O Menino Ivo,  
Fálo fá-lo. 
 
3.1 Obras de poesia tipográfica espacializada e tridimensional 
A obra espacial e tridimensional de Salette Tavares é praticamente 

desconhecida, se exceptuarmos Alquerubim e Ourobesouro, peças 
relativamente conhecidas de um meio privilegiado. 

Na peça Maquinin (Fig. 3 e 4) Salette Tavares aperfeiçoa de forma 
extremamente equilibrada a utilização da tipografia ao conceber um 
tipo de letra de grande homogeneidade gráfica. O Poema Tipográfico 
parte de um poema de 1959 onde se descreve aquilo que se veste ao 
manequim. Neste sentido o poema é constituído por doze linhas de 
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escrita descendentes formando assim uma veste sem corpo presente, 
uma metáfora da peça de roupa em exposição no manequim-maquinin. 

 

     

Figura 3 e 4. Salette Tavares, Maquinin, 1963. Fonte: própria. 

 

    

Figura 5 e 6. Salette Tavares, Alquerubim, 1963 e Ourobesouro, 1965 (Tavares, 1995) 

 
Alquerubim e Ourobesouro (Fig. 5 e 6) revelam de novo a poetisa 

tipográfica de maior originalidade em Portugal. Um domínio perfeito 
da tipografia e sua composição espacial fariam destas duas peças os 
dois momentos de maior fulgor tipográfico no contexto nacional. Do 
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ponto de vista semântico evocam um experimentalismo assumido 
onde o jogo lúdico entre as palavras é também sonoro. Observe-se a 
sonoridade de ‘ouro’ e ‘besouro’ e a dimensão fonética de ‘mal’, ‘quer’ 
e ‘alquerubim’ evocando uma dimensão musical e dodecafónica do 
poema. 

Do ponto de vista tipográfico Alquerubim (Fig. 5) consiste num tipo de 
letra concebido pela autora (em alumínio gravado anodizado) formando 
uma composição em quadrícula onde o espaço entre as letras é sempre o 
mesmo. 

 

 

Figura 7. Salette Tavares, e fragmentos de Bailia de Ayras Nunes de Santiago, 1979. 
Fonte: própria. 

 
Ourobesouro (Fig. 6), por seu turno, segue procedimentos diferentes, 

tendo em conta a utilização do vidro, elaborando seis níveis de 
espacialização das letras e das duas palavras. A designação 
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‘ourobesouro’ está assim estruturada numa direcção de leitura muito 
particular: de longe para perto em ‘ourobe’ e de perto para longe em 
‘esouro’.  

 
  
 

 
 

 

Figura 8 e 9. Salette Tavares, fragmentos de Bailia de Ayras Nunes de Santiago, 1979. 
Fonte: própria. 

 

Bailia de Ayras Nunes de Santiago (Fig. 7, 8 e 9) parte de um lirismo 
galaico-português que se transforma em caligrafia. O processo plástico 
deste poema tipográfico passa por uma espacialização das linhas de 
escrita para evocar uma dança medieval. A originalidade e a 
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peculiaridade deste poema residem precisamente na forma como o 
texto de Ayras Nunes de Santiago se liga com a evocação da dança. 
Aqui se sobrepõem três percepções: em primeiro lugar o texto do 
poeta; em segundo lugar a metáfora de um corpo que dança; por 
último a visibilidade da escrita. A tipografia do poema assenta num 
desenho de letra que mimetiza a letra manuscrita, ela própria bastante 
gestual e emotiva. 

 

  
 

  

Figura 10, 11, 12 e 13. Salette Tavares, Fragmentos da exposição BRIN CADEIRAS e 
da instalação Dialéctica. 

 
A exposição BRIN CADEIRAS (Fig. 10, 11, 12 e 13) realizada em 1979 

na Galeria Quadrum foi um dos momentos mais importantes na 
visibilidade do trabalho de Tavares. Nela se integrou uma 
instalação/poema objecto de um livro, nunca publicado, denominado 
Dialéctica das Formas (que deu origem à instalação com o mesmo nome). 
A revolta da autora perante a sua não concretização levou-a a realizar 
esta instalação onde as provas tipográficas do livro se dirigem para o 
lixo. 
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3.2. Obras de poesia tipográfica impressa sobre papel 
A poesia tipográfica de Tavares que usa o suporte papel revela um 

domínio absoluto da tipografia, tendo em conta uma eficaz utilização 
de tipos de letra sofisticados e extremamente bem combinados.  

Desta obra é preciso referir que é uma peça duplamente tipográfica 
pois as letras que a constituem formam elas próprias outras três letras: 
três letras ‘f’ que surgem ligadas por uma ligatura. A influência de Kolář 
é particularmente relevante neste caso pois, como vimos na obra deste 
autor checo, a escrita era por vezes uma forma de preencher formas, 
contudo, no caso do poema tipográfico Efes, de 1963 (Fig. 14), Tavares 
vai mais longe pela forma como desenha letras com letras, gerando uma 
dimensão de sobreposição de formas pequenas sobre formas grandes. 
Parlapatisse, de 1965, Kinetofonia Ri M Ri Ri e Kinetofonia Takitaki, de 

1963/1979 (Figs. 15, 16 e 17), são poemas que utilizam um cuidadoso 
trabalho com a tipografia, adaptando o tipo de letra escolhido às 
características do próprio poema, adaptação fundamental no que diz 
respeito ao aspecto final do poema. 

 

 

Figura 14. Salette Tavares, Efes, 1963 (Tavares, 1995). 
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Figura 15. Salette Tavares, Parlapatisse, 1965 (Tavares, 1995) 

 

        

Figura 16 e 17. Salette Tavares, Kinetofonia Ri M Ri Ri, 1963  e Kinetofonia Takitaki, 
1979 (Tavares, 1995) 

 
Kinetofonia Ri M Ri Ri usa o tipo Futura desenhado por Paul Renner 

em 1927. Esta opção tipográfica permite que se formem unidades 
gráficas sintéticas e extremamente simples tendo em conta o desenho 
minimalista deste tipo de letra. 

Por último, em Kinetofonia Takitaki, Tavares opta por uma letra 
gestual, produzida pela própria autora, metamorfoseando a escrita 
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oriental. Não há duas letras de desenho igual entre si, facto que reforça 
a dimensão caligráfica da escrita ideográfica oriental. 

 

    

 

Figura 18, 19, e 20. Salette Tavares, Aranha, 1963. Aranhão, 1978. Borboleta de 
Aranhas, 1979 (Tavares, 1995) 

 

Em Aranha, de 1963 (Figs. 18, 19 e 20), Salette produz uma 
composição de carácter figurativo onde se verificam dois 
procedimentos. Em primeiro lugar a tipografia preenche a forma e 
desenha o objecto, em segundo lugar a tipografia estabelece a leitura 
que identifica o tema em causa. O poema Aranha volta a usar o tipo 
Futura, num desejo de simplicidade tipográfica de modo a que as 
formas do objecto poemático possam definir-se com rigor. Aranhão 
evolui para formas de grande requinte tipográfico, plasmadas em letras 
outline de fino recorte e numa utilização da escrita em diversas escalas.  
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Conclusão: 
O trabalho de Tavares permite verificar que a ligação entre 

significado e significante, quando em perfeita sintonia, realizam um 
poema objectivo, perceptível por uma larga maioria. Uma manipulação 
informada da tipografia, com a qual revela verdadeira familiaridade, 
juntamente com uma personalidade literária extremamente apurada, 
faz de cada um dos seus poemas artefactos que comunicam 
directamente com o observador. Mais ainda, a dimensão fonética 
presente em cada um deles evidencia uma sonoridade interior que 
completa o poema. 
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