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Resumo.� &RP� IRUPDomR� LQWHUQDFLRQDO� HP� )LORVRÀD�(VWpWLFD�� 6DOHWWH� 7DYDUHV� ������
1994) foi uma artista portuguesa que começou por se destacar na década de 1960, no 
FRQWH[WR�GD�3RHVLD�([SHULPHQWDO��,QIRUPDGD�SRU�XPD�FRQWLQXDGD�UHÁH[mR�WHyULFD��D�VXD�
obra cruzou a produção literária e a prática artística, à poesia visual, à espacialização 
dessa poesia através de uma exploração tridimensional, e à produção de objetos. Para 
além de procurar discutir o percurso artístico de Salette Tavares a partir do contexto que 
GHÀQH�D�VXD�SURGXomR��HVWH�DUWLJR�SUHWHQGH�SUREOHPDWL]DU�D�GLPHQVmR�IHPLQLQD��IDPLOLDU��
doméstica e cotidiana que muitos dos seus trabalhos assumem. 
Palavras-chave. Salette Tavares, poesia experimental, poesia visual, poesia espacial, diálogos 
criativos.

The Creative Dialogues of  Salette Tavares
Abstract. With a background in philosophy/aesthetics, Salette Tavares (1922-1994) 
ZDV�D�3RUWXJXHVH�DUWLVW�ZKR�ÀUVW�DWWUDFWHG�DWWHQWLRQ�GXULQJ�WKH�����V��LQ�WKH�FRQWH[W�RI �
the Experimental Poetry movement. In connection with a continuous and committed 
WKHRUHWLFDO� UHÁHFWLRQ�� KHU� ZRUN� FRPELQHG� OLWHUDU\� SURGXFWLRQ� ZLWK� DUWLVWLF� SUDFWLFH��
FUHDWLQJ� D� GXDOO\� FRQWDPLQDWHG� ÀHOG� ²� WKDW� H[WHQGHG� WR� YLVXDO� SRHWU\�� WR� WKH� VSDWLDO�
occupation of  that poetry by means of  a three-dimensional investigation, and to the 
production of  objects. Drawing from the artistic context that frames her production, this 
paper aims not only to discuss Salette Tavares´s trajectory by presenting and analyzing 
the different ways in which her work unfolded, but also to focus a feminine, familiar, 
domestic and everyday dimension that is very present in numerous of  her works.
Keywords. Salette Tavares, experimental poetry, visual poetry, spatial poetry, creative dialogues.
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Salette Tavares (1922–1994) começou por se destacar no contexto 
da Poesia Experimental Portuguesa na década de 1960, tendo desenvolvido 
importantes ligações a uma rede internacional que contou com o Brasil, França e 
Itália entre os principais países onde a prática da poesia se direcionou para as artes 
YLVXDLV��)RUPDGD�HP�&LrQFLDV�+LVWyULFR�)LORVyÀFDV��D�DUWLVWD�LQLFLRX�XP�SHUFXUVR��
DSRLDGR�SRU�XPD�FRQWLQXDGD�H�IXQGDPHQWDGD�UHÁH[mR�WHyULFD��WHQGR�VLGR�DXWRUD�
GH�XPD�REUD�TXH�FUX]RX�D�SURGXomR�OLWHUiULD�H�D�SUiWLFD�DUWtVWLFD��FRQÀJXUDQGR�
um território duplamente contaminado que se estendeu à produção de objetos, 
à poesia visual e à espacialização dessa poesia através de uma exploração 
tridimensional.

Numa fase inicial, Salette Tavares dedicou-se sobretudo à poesia, tendo 
publicado Espelho Cego, em 1957 – o seu primeiro livro de poemas, cuja organização 
JUiÀFD�DQWHFLSDYD�GHVGH�ORJR�XPD�DSHWrQFLD�SHOD�H[SORUDomR�YLVXDO�GR�WH[WR��TXH�
GHÀQLD� DOJXPD�SRHVLD� GD� VHJXQGD�PHWDGH� GRV� DQRV� ������(YRFDWLYRV� GH� XPD�
herança dadá e surrealista, num registo lúdico, irónico e transgressivo, esses 
poemas constituíam-se não apenas como composições de palavras, mas como 
formas criadas a partir dos desalinhamentos, quebras, intervalos ou espaçamentos 
que essas mesmas palavras assumiam na página, o que destacava já a clara intenção 
formal que atravessaria toda a sua poesia. 

Com base nesse exercício, a palavra adquiria legibilidade enquanto 
imagem, possibilidade esta que Salette Tavares viria, continuadamente, a explorar 
de diversos modos e através de diferentes suportes que tornaram necessárias 
GLIHUHQWHV�GHVLJQDo}HV��SRHVLD�H[SHULPHQWDO��SRHVLD�JUiÀFD��SRHVLD�HVSDFLDO�

Com efeito, num constante processo de transmissão e de derivação, 
a poesia de Salette Tavares deixou as páginas de papel para se tornar espacial, 
privilegiando um espaço partilhado com o seu receptor, participante ativo: um 
espaço de encontro e de confronto, não tanto de leitura, mas de diálogo; um 
espaço em permanente atualização e renovação, onde cada obra, adquirindo novos 
VLJQLÀFDGRV��VH�SRGH�UHFULDU�LQGHÀQLGDPHQWH�HQTXDQWR�JOREDOLGDGH�VHPkQWLFD�H�
estética.

É essencialmente através de um trabalho experimental com base na 
poesia que Salette Tavares ganhou protagonismo, mas importa na verdade 
salientar outras das suas múltiplas facetas – desde logo no plano da teoria e da 
crítica de arte – mas também dentro da sua própria produção enquanto artista, na 
qual se inscrevem alguns trabalhos que assumem uma dimensão declaradamente 
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feminina, por vezes até maternal, e que aqui pretendemos abordar através dos 
designados Diálogos Criativos, desenvolvidos entre 1959 e 1971.

8PD� IRWRJUDÀD�� SUHWR� H� EUDQFR�� GH� XPD� SRUFD� D� DPDPHQWDU� DV� VXDV�
crias, foi uma das imagens escolhidas por Salette Tavares para ilustrar o catálogo 
publicado no contexto da sua exposição Brincar – uma retrospectiva organizada na 
Galeria Quadrum, em Lisboa, em 1979. 

De forma crua, que salienta a dimensão visceral, e animal, da maternidade, 
esta imagem constitui-se como uma âncora. Encabeçando a lista de obras 
apresentadas na exposição em causa, a imagem funciona, na verdade, como um 
SRQWR�GH�SDUWLGD��&RPR�VH�D�SRVLomR�DVVXPLGD�SRU�6DOHWWH�7DYDUHV�ÀFDVVH�GHVGH�
logo clara: alguém que reclama, e que sublinha, a incontornável dimensão natural, 
ou biológica, que determina a nossa existência.

A nascença assinala, nesta medida, o início de um percurso. Mas um 
percurso que, para Salette Tavares, terá como fase singular os formativos anos de 
infância – anos esses que permanecerão resistentes ao tempo.

Com efeito, como escreveu no texto que assinou no catálogo da sua 
retrospectiva, é justamente esta a ideia que coloca – “Trago a minha infância pela 
mão. Agarrada a ela trago a infância que meus pais traziam pela mão” (taVares, 
1979, s.l.).

É para essa infância que o próprio título da exposição – Brincar – remete, 
mas, para Salette Tavares, brincar seria sobretudo um modo privilegiado de 
atravessar a vida e não apenas uma atividade própria à infância: corresponderia 
a um “estado natural e permanente tal qual o foi na escola e em casa” (taVares, 
1979, s.l.).

A infância não deixará contudo de se constituir como um período 
YDORUL]DGR��H�DWp�PLWLÀFDGR1, que a artista revisitará através da evocação das suas 
muitas memórias. Memórias que revelam a mesma ligação à terra e o mesmo 
apreço pela Natureza que podemos distinguir em grande parte da sua poesia. 
0HPyULDV�GH�́ XP�ÀJR�HQRUPHµ��taVares, 1979, s.l.) repartido pela sua mãe entre 
RV�ÀOKRV��PHPyULDV�GH�VHPHDU�´HQWHUUDQGR�RV�GHGRV�FRP�DV�VHPHQWHV�QD�WHUUDµ�
(taVares, 1979, s.l.); memórias de uma escola pré-primária; memórias de um 
teatro com cartolina e bonecos feito pelo irmão. Memórias do “leite de cabra 
bebido de uma chaleira a ferver na serra da Gardunha” ou do “cheiro grosso da 
adega a azeitona e vinho” (taVares, 1979, s.l.). Memórias de histórias de vida e 
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inventadas. De um primo que ganhava sempre em corridas de automóveis. De 
aprender a ler com a Cartilha Maternal2. De uma caixa de música na casa de Queluz.

Terá sido a consciência da importância da infância, na constituição das 
capacidades de perceção criativa, que seguramente terá levado Salette Tavares a 
HVWLPXODU�RV�VHXV�SUySULRV�ÀOKRV�²�0LQLQKD��6DOHWWLQKD�H�&KLFR�²�D�GHVHQYROYHUHP�
desde cedo o que designou como Diálogos Criativos (Fig. 01).

Fig. 01. Salette Tavares: Diálogos Criativos, 1959-1971

Através de uma dialética, esses Diálogos Criativos�� LQLFLDGRV�QR�ÀQDO�GRV�
DQRV�GH�������FRQVLVWLDP�QXP�SURFHVVR�GH�FRPXQLFDomR�HQWUH�PmH�H�ÀOKRV��TXH�VH�
traduzia através de objetos. Substituindo as palavras, esses objetos materializavam 
o diálogo, espacializavam a comunicação.

'HVHQKRV�� IRWRJUDÀDV�� FRODJHQV�� PDV� WDPEpP� SHoDV� RXWUDV�� FRPR�
XPD� WiEXD� HQFRQWUDGD� SHORV� WUrV� ÀOKRV�� HOHPHQWRV� UHFROKLGRV� QD� QDWXUH]D��
ou composições feitas a partir de lixos limpos que apanhavam juntos na praia 
com a mãe, fazem parte desses diálogos, tratando-se de objetos que, dada a sua 
IUDJLOLGDGH��VH�IRUDP�SHUGHQGR��H�TXH�6DOHWWH�7DYDUHV�GHÀQLD�FRPR�´GLiORJRV�GRV�
PHXV�ÀOKRV�FRPLJRµ�²�́ SUHVHQWHV�TXH�ID]LDP�HP�VHJUHGR�H�PH�GDYDPµ��taVares, 
1979, s.l.).

É assim nestes diálogos que se incluem trabalhos constituídos a partir de 
elementos como conchas, búzios, rochas, pregos ou arames – como nos mostram 
Tábua, Concha, Arame e Ferro do Mar e Tábua Verde com Conchas, ambos de 1960, 
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ou ainda como Monumento, de 1962 –, mas também trabalhos executados com 
base em fragmentos que evocam, e revelam, uma dimensão doméstica e familiar – 
como é o caso de Tábuas e a Roda do Carro das Bonecas, de 1959, ou São José (Fig. 02), 
produzido no ano seguinte, e composto a partir de uma maçaneta, uma rolha, uma 
moeda e uma lâmina de barbear. 

Fig. 02 Salette Tavares: São José, 1960

Estes Diálogos Criativos poderiam designar-se como “inventivos”, no 
sentido epistemológico do termo vindo do latim “invenire”, que equivale a 
“descobrir”, “encontrar”, “achar”. Nessa medida, os objetos destes diálogos 
fundamentam a ideia inerente à prática de muitos dos artistas surrealistas que, 
numa paixão pelo objeto “encontrado”, se apropriaram do quotidiano. E, 
claro, Salette Tavares preserva esse universo quase diarístico em que, através de 
associações improváveis de objetos, o mundo real se traduz num mundo bizarro 
de invenções curiosas. 

1XP�FRQVLVWHQWH�DOLQKDPHQWR�FRP�DV�VXDV� UHÁH[}HV� WHyULFDV�� WDPEpP�
nestes diálogos encontramos uma concepção de arte como estrutura de 
comunicação; como sistema de emissão, transmissão e recepção - a obra enquanto 
elemento que exige uma resposta do receptor ao qual foi oferecida. Uma “obra 
aberta”, como nos propôs Umberto Eco (1962).

Muitas vezes, também os amigos da mãe respondiam, participando 
nestas brincadeiras, e trazendo assim para estes diálogos respostas, com maior ou 
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menor complexidade de elaboração, mas quase sempre evocativas de uma relação 
cotidiana, senão mesmo doméstica, e até feminina – como mostra o molde de 
um jarro, uma peça sem título oferecida por Ana Vieira em 1967, Pano (1967) de 
Paula Rego, Pacote de Rebuçados (1971) de Ana Hatherly, a warholiana lata Slogan´s 
de Emília Nadal ou ainda o desaparecido Conchas e Cesto (1971), uma participação 
de D. Gertrudes, a costureira. Mas os diálogos incluem também muitas outras 
respostas de autores e artistas, como Sophia de Mello Breyner Andresen, Maria 
Alice Chicó, Maria Azancot, Sam, Mário Barata, José Guilherme Stichini Vilela, 
Bruno Munari, Raul de Carvalho, Menez, ou Dulce d’Agro.

Tendo em conta a convocação de uma rede de amizades para participar 
QHVWH�MRJR��p�SDUWLFXODUPHQWH�VLJQLÀFDWLYR��H�ERQLWR��R�IDFWR�GH��FRPR�LQYHVWLJRX�
Salette Tavares, a origem da palavra “brincar” vir de “brinco” – que por sua vez vem 
do latim “vinculumµ��TXH�VLJQLÀFD�DWDGXUD��HOHPHQWR�GH�OLJDomR��taVares, 1972, p. 31).

Como que numa erosão dos limites entre arte e vida, o fazer artístico, 
que ganha aqui um sentido ontológico, fazia assim parte do quotidiano de Salette 
Tavares, do mesmo modo que esse quotidiano, tal como as relações pessoais, e a 
VXD�FRQGLomR�GH�PmH�H�GH�PXOKHU��VH�UHÁHWLDP�QD�VXD�REUD�

e�MXVWDPHQWH�HVWD�LQWHUOLJDomR�TXH�SRGHPRV�LGHQWLÀFDU�QD�QDWXUDOLGDGH�
com que Salette Tavares explicou que criou as suas Aranhas (Fig. 03) em letraset a 
SDUWLU�GH�XPD�DUDQKD�GH�FDUQDYDO��GH�EULQFDU��HVTXHFLGD�SHORV�ÀOKRV3, ou na forma 
como, paralelamente, a sua poesia espelha um quotidiano doméstico – como tão 
bem nos mostra o seu livro de poemas Lex Icon, de 1971, apoiado num imaginário 
declaradamente feminino e evocativo de uma pop barthesiana, no qual chávenas, 
talheres, guardanapos, gavetas, uma almofada, uma tesoura ou o pó acumulado na 
casa adquirem uma plasticidade poética.

De resto, tendo em conta outra das suas facetas, é interessante notarmos 
TXH�QD�SUySULD�ELRJUDÀD�TXH�6DOHWWH�7DYDUHV�HVFUHYHX�VREUH�D�DUWLVWD�SRUWXJXHVD�
Menez, o processo de construção do texto parte muitas vezes de um espaço 
doméstico – da casa. Mas também de um espaço na natureza – na verdade, uma 
outra casa alargada – que se constitui como um lugar de encantamento e de 
confronto com a beleza do mundo vegetal, como nos mostra a descrição que 
nos faz de um encontro em Sintra com Menez – “Levou-me a almoçar a Sintra 
debaixo daquela obra-prima que era o plátano do Hotel Nunes. Eu conhecia bem 
Sintra e nunca tinha visto aquela maravilha. Era um enorme plátano feminino a 
TXH�R�GRQR�GHUD�XP�WUDWDPHQWR�HVSHFLDO��GH�DPRU��FDULQKR�H�WUDQVÀJXUDomR��7LQKD�
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levado todos os ramos que lhe tinham crescido a reentrarem dentro do corpo da 
planta” (taVares, 1983).

Expressando uma clara duplicidade entre arte e vida, em 1979, Brincar foi uma 
exposição síntese, na qual Salette Tavares apresentou muitas das peças que pontuaram 
o seu percurso, assim como os objetos resultantes – e restantes – dos Diálogos Criativos. 
Mas em continuidade com a sua produção anterior, foi igualmente para essa exposição 
que criou peças que, revelando, uma vez mais, a consequente ligação entre teoria e 
prática, assim como a sua preocupação com uma ideia de comunicação, assinalam o 
DSURIXQGDPHQWR�GD�VXD�UHÁH[mR�HP�WRUQR�GD�GLPHQVmR�UHODFLRQDO�GD�REUD�GH�DUWH��
É precisamente esse componente, que podemos designar como participativo ou 
performativo, que se evidencia em trabalhos como Bailia (Fig. 04) – que, literalmente, 
espacializa um poema4, assumindo uma declarada dimensão fenomenológica –, ou 
como Porta das Maravilhas (Fig. 05) – mais um elemento retirado do universo da casa, aqui 
executado num acrílico transparente com um poema serigrafado que, ao mesmo tempo 
que se dilui no espaço expositivo, cria uma relação de corpo-a-corpo com o visitante.

Uma outra peça que revela a mesma dimensão doméstica e performativa 
é O Rato Roeu (Fig. 06), tratando-se de uma instalação executada com mais de cem 
UROKDV��HVWLOKDoRV�GH�YLGUR�H�XPD�WRDOKD�HP�UiÀD��FRORFDGRV�SRU�FLPD�GH�XPD�PHVD�
redonda, e cujo título evoca um trava-línguas português que as crianças praticam 
quando aprendem a falar.

Fig. 03. Salette Tavares: Aranha, 1963
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Mas é aqui de destacar sobretudo Dia Positivo (Fig. 07) – uma instalação 
que implica um desempenho ativo por parte do espectador, com o qual, de modo 
individualizado, Salette Tavares partilha os diapositivos dos dias, positivos, dos 
QDVFLPHQWRV�GRV�VHXV�WUrV�ÀOKRV��

Um trabalho em que, mais uma vez, reclama e destaca a maternidade, desde 
logo marcada pela amamentação, mas também pela transmissão, pela comunicação, 
e pela criação de laços – laços esses que foram sempre tão caros aos seus diálogos.

Fig. 04 Salette Tavares: 
Bailia, 1979-2014

Fig. 05 Salette Tavares: 
Porta das Maravilhas, 1979

Fig. 06 Salette Tavares: O Rato Roeu, 1979-2014
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1�7UDoR�TXH�SRGHPRV�HYHQWXDOPHQWH�DWULEXLU�j�LQÁXrQFLD�VXUUHDOLVWD�TXH�PDUFRX�XPD�IDVH�LQLFLDO�
do seu percurso. 

2�$�&DUWLOKD�0DWHUQDO�WUDWD�VH�GH�XPD�FDGHUQHWD�GH�OHLWXUD��FRP�ÀQV�SHGDJyJLFRV�H�HGXFDWLYRV��HVFULWD�
pelo poeta e pedagogo português João de Deus (1830-1896), que foi publicada em 1876 e amplamente 
utilizada nas escolas portuguesas.

3 Tal como Salette Tavares explicou numa carta enviada a Ana Hatherly: “Devia ter sido Carnaval 
Ki�SRXFR�WHPSR�H�HVWDYD�DOL�XPD�DUDQKD�GRV�PHXV�ÀOKRV��TXH�GHX�RULJHP�D�XPD�VpULH�GH�GHVHQKRV�
que guardo e penso publicar. Dai resultou a aranha, que todos conhecem feita em letraset”. Salette 
7DYDUHV��©7UDQVFULomR�GD�&DUWD�GH�6DOHWWH�7DYDUHV�SDUD�$QD�+DWKHUO\ª��6DOHWWH�7DYDUHV��3RHVLD�*UiÀFD��
Lisboa: Casa Fernando Pessoa, 1995, p. 17.

4 Trata-se do poema Bailia das Avelaneiras, de Airas Nunes de Santiago, trovador galego do século XIII.

Fig. 07 Salette Tavares: Dia Positivo, 1979-2014

Referências

ALVES, Margarida Brito; ROSAS, Patrícia. Salette Tavares: Poesia Espacial, Lisboa: 
CAM / Fundação Calouste Gulbenkian, 2014.

ECO, Umberto. Opera Aberta. Milan: Bompiani, 1962

TAVARES, Salette. Brincar. A propósito de Amélia Toledo. Colóquio / Artes, Lisbon, 
n. 7 – (Apr.), p. 31-34, 1972

TAVARES, Salette. Transcrição da Carta de Salette Tavares para Ana Hatherly. Salette 
7DYDUHV��3RHVLD�*UiÀFD��/LVERD��&DVD�)HUQDQGR�3HVVRD������

TAVARES, Salette. Brincar. Lisboa: Galeria Quadrum, 1979

TAVARES, Salette. Menez. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1983



Ricardo Nascimento Fabbrini, Pintura e Nacionalidade segundo Gilda de Mello e Souza 

106


