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Quinta-feira, 7 de dezembro 
[FLUC]

__________________________________________________
9h 

Abertura do Secretariado/Receção aos participantes
Sala de Professores da FLUC

9h30 
Cerimónia oficial de abertura 

Anfiteatro II

10h-11h 
Conferência Plenária I

Anfiteatro II | Moderação: Osvaldo Manuel Silvestre

Joana Matos Frias (Universidade do Porto)
“Elementos para uma poética da cassete”

11h-11h15 
Pausa

11h15-12h30 
Sessão A

A1 | A Música de António Variações
Instituto de Estudos Brasileiros | Moderação: Paulo Estudante

Pop Variações Pop
Rui Silva, Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras

Olhei pra Trás e Estou Além: uma cartografia musical de António Variações
Bruno Fontes, Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras

A2 | Disseminação
Anfiteatro III | Moderação: Sérgio Dias Branco

Variações Remix
Osvaldo Manuel Silvestre, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Variáveis imagéticas, uma identidade: uma análise semiótica de António Variações
Maria Cecília Magalhães, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

A Cobertura da morte de António Variações na Imprensa
Joana Mota, Escola Superior de Educação de Viseu - Instituto Politécnico de Viseu

12h30-14h30 
Almoço
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14h30-15h45 
Sessão B

B1 | Singularidades
Instituto de Estudos Brasileiros | Moderação: Daniela Maduro

E agora, António? Varia? Vareia. Varia, Variações, varia
Ana Paula Dantas, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

O corpo é que sofre: variações metonímicas do corpo e da alma em António
Diogo Marques, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

B2 | Legado de Variações
Anfiteatro III | Moderação: Nuno Miguel Neves

Modernizar a Tradição - de Variações a B Fachada
Manuel Cruz, Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Variações escópicas sobre António
Joana Fonseca, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Um rasgo na paisagem: António Variações, um precursor de um pop-erudito português?
Tiago Santos, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

15h45-16h
 Pausa

16h-17h30
Conferência Plenária II

Anfiteatro II | Moderação: Catarina Maia

Sérgio Dias Branco (Universidade de Coimbra)
“O Comum da Diferença: Sobre os Vídeo Musicais de António Variações”

18h
Variações performáticas sobre António (1)

(Casa das Caldeiras - Rua Padre António Vieira 7)

Entrada gratuita

Ricardo Seiça Salgado - “Variações em António Menor” 
Susana Chiocca - “que anda a procurar”

António Lago - “Quero é viver”

20h15
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Jantar oficial
Sujeito a inscrição prévia

(O Pátio - Pátio Inquisição, 26)

22h30
Variações performáticas sobre António (2)

 (Casa das Artes Bissaya Barreto - Av. Sá da Bandeira nº 83)

Entrada gratuita

Francisco Mesquita - “António Variações camaleónico”
António Olaio - “Coroa Sem Cabeça” 

Margarida Correia - “Deolinda - um conto de Natal”
Vanda Madureira e Rosa Baptista - “Variações Várias”

Nuno Meireles - “Pessoa lê Variações"
José Geraldo - “Pop & AIDS”
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Sexta-feira, 8 de dezembro 
[FLUC]

__________________________________________________

10h-11h 
Conferência Plenária III

Anf. II | Moderação: Manuel Portela

Paula Guerra (Faculdade de Letras e Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, 
Griffith Center for Cultural Research, Rede Lusófono Todas as Artes, KISMIF Project)

“António e as Variações identitárias da cultura portuguesa contemporânea”

11h-11h15 
Pausa

11h15-12h30 
Sessão C

C1 | Afinidades
Instituto de Estudos Brasileiros | Moderação: Joana Matos Frias

Estratégias da voz. António Variações nos filmes de João Pedro Rodrigues 
Golgona Anghel, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de 

Lisboa 

“E fiz do teu perfil as formas de arte”: de Joana Bértholo a René, de René Bértholo a 
António Variações

Sofia Madalena Escourido, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Visões do Fim do Mundo em António Variações e David Bowie
Luís Carlos S. Branco, Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade 

de Aveiro

C2 | As letras de António Variações 1
Sala15 | Moderação: Ricardo Namora

As leituras do tempo nas letras de António Variações
Rita Gomes, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

O Senhor Variações – lógicas, manias e obsessões (A construção de uma personagem)
Raquel Gonçalves, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Do provérbio como ensinamento crítico em letras de António Variações
Paulo Matos, CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e 

Memória»)

�8



C3 | Cultura e sociedade 
Anfiteatro III | Moderação: Paula Guerra

Movimentos, Variações e Transitoriedades
Alexandra Carvalho, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, KISMIF Project

Narrativas de resistências estéticas e corporais em torno de António Variações e Elza 
Soares

Patricia Rocha Lustosa, Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Variações em SOL Maior
Ana Martins, Faculdade de Letras e Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, 

KISMIF Project

12h30-14h30 
Almoço

14h30-15h45
Sessão D

D1 | Identidades
Instituto de Estudos Brasileiros | Moderação: Sandra Bettencourt

 
Estar além: A persona queer de António Variações

António Fernando Cascais, Universidade Nova de Lisboa

Entre Braga e Nova Iorque: o Bairro Alto na(s) demanda(s) identitária(s) de António 
Variações 

Pedro Costa, ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa / DINAMIA’CET-IUL

As Variações queer de António Variações
Paulo Pepe, Queen’s University of Belfast 

D2 | Reinvenções
Anfiteatro III | Moderação: Joana Fonseca

Todos nós temos Amália na voz: identidades e canções de aproximação
Márcia Oliveira, Universidade de Aveiro, INET.md /DECA

Variações, o nome do génio
Inês Amado da Silva, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Variações não é (d)o tempo, nem é o tempo que o faz: Um estudo de caso sobre o legado 
e as reinvenções de António Variações

Rui Saraiva, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, KISMIF Project 
Sofia Sousa, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, KISMIF Project
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D3 | As Letras de António Variações 2
Sala 15 | Moderação: Bruno Fontes

“Over Yonder” [estou além]– Variações em Inglês
João Rui, músico e tradutor das letras de António Variações

«Mas não consigo passar das letras»: poesia e poemas em Variações
Andrea Ragusa, IELT (Instituto de Literatura e Tradição) / Universidade Nova de Lisboa

A sinceridade “popular” de António Variações 
Irene Leite, Faculdade de Letras da Universidade do Porto

15h45-16h
 Pausa

16h-17h30
Mesa-Redonda | Dissemediações

Anfiteatro II
 

Moderação: Nuno Galopim (RTP)
João Carlos Callixto (RTP)

Fausto da Silva (RUC)
Nuno Miguel Neves (FLUC - CLP)

18h
Sessão de Encerramento

Anfiteatro II

21h30
Espetáculo

“Sempre Além: Um Espetáculo em Torno de António Variações”
(Teatro Académico de Gil Vicente)
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Joana Matos Frias 
(Universidade do Porto)

“Elementos para uma poética da cassete”

A obra de António Variações tem na cassete um dispositivo crucial, por razões 
directamente relacionáveis com as esferas da produção e da recepção, tanto no plano 
individual quanto no colectivo (gravação, difusão, audição). Trata-se de uma evidência de 
claras implicações e explicações epocais, que no entanto parece poder ser 
problematizada a um outro nível, no âmbito específico das relações com o universo pop-
rock dos anos 80 que uma certa poesia portuguesa contemporânea tem agenciado. Neste 
sentido, procurar-se-á aliar uma breve interpretação das referências intermediais 
explícitas que essa poesia convoca a um equacionamento teórico-crítico da cassete e 
suas eventuais extensões (e.g. o walkman) enquanto dispositivos de valor e 
consequências transmediais decisivos.

Joana Matos Frias é Professora Auxiliar na FLUPorto, onde se doutorou com a tese Retórica da Imagem e 
Poética Imagista na Poesia de Ruy Cinatti. Tem leccionado disciplinas como Teoria do Gosto Literário, 
Teoria Estética, Estética Comparada, Literatura e Estudos Interartes ou Literatura e Intermedialidade. 
Investigadora da Linha Intermedialidades do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa.

Sérgio Dias Branco 
(Universidade de Coimbra)

“O Comum da Diferença: Sobre os Vídeo Musicais de António Variações”

António Variações legou-nos apenas dois vídeo musicais, “Estou Além” (1982) e “É p’ra 
Amanhã” (1983). Uma análise a estes dois telediscos permite destacar duas facetas que a 
sua obra articula. Por um lado, ele assume um estilo visualmente extravagante e 
desavergonhadamente pop, sem se desligar da paisagem cultural portuguesa. Por outro 
lado, ele comenta o quotidiano do mundo capitalista em que o trabalho e o divertimento se 
opõem e se excluem. No primeiro caso, “Estou Além”, Variações dá expressão à 
“autonomia automática” (Jacques Derrida, Espectros de Marx) do cantor/performer 
tornado mercadoria, através do confronto do seu corpo que dança com a montagem do 
vídeo que força alguns movimentos deste corpo, invertendo-os e voltando a invertê-los. 
No segundo caso, “É p’ra Amanhã”, a canção podia ser lida como um elogio do trabalho 
contra a preguiça, mas o vídeo coloca em jogo a realidade das atividades de trabalho e a 
das atividades prazerosas até os dois tipos de actividade se misturarem, ainda que sem 
se confundirem. Variações desenvolve a sua obra no campo do vídeo musical encenando-
se como a figura central em cada teledisco e recorrendo a diferentes modos 
performativos. Trata-se de uma convenção estudada por Carol Vernallis que nestes dois 
vídeos é utilizada tanto para assumir a singularidade da estrela musical como para a 
integrar numa narrativa.

Sérgio Dias Branco é Professor de Estudos Fílmicos na Universidade de Coimbra e investigador do Instituto 
de Filosofia da NOVA. É co-editor da revista Cinema: Revista de Filosofia e da Imagem em Movimento e 
autor do livro Por Dentro das Imagens: Obras de Cinema, Ideias do Cinema (Documenta, 2016).
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Paula Guerra 
(Faculdade de Letras e Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, Griffith Center for 

Cultural Research, Rede Lusófono Todas as Artes, KISMIF Project)
“António e as Variações identitárias da cultura portuguesa contemporânea”

Esta comunicação centra-se na análise preliminar de um conjunto de letras musicais de 
António Variações que consideramos serem representativas das identidades múltiplas e 
plurais que trespassam a contemporaneidade portuguesa desde os anos oitenta do 
século XX até à atualidade. Esta abordagem da cultura portuguesa contemporânea 
focada em António Variações assume um sentido dúplice: o das palavras de Fernando 
Pessoa quando apontou “Sê plural como o universo”; bem como no sentido de que cada 
ator social pode corresponder a múltiplas identidades sociais (sendo, ao mesmo tempo, 
por exemplo, português, barbeiro, católico, bracarense, músico e artista de variedades). 
Aqui, e com António Variações, analisaremos a identidade cultural como um processo 
(como uma história e como uma representação) plural, antinómico e recursivo. Ao 
situarmos António Variações e sua obra no âmago da cultura portuguesa contemporânea, 
estamos a considerar primeiramente a importância da análise sociológica dos conteúdos 
culturais e das formas de criação artística como portadores de um discurso, uma 
narrativa, uma representação e uma prospetiva acerca da sociedade portuguesa 
contemporânea. Avocamos, assim, que a criação artística de António é: um conhecimento 
do social; uma representação do social; uma interpretação do social; uma valoração do 
social; e uma imaginação do social. Apresentamos, com Variações, uma sociologia da 
criação capaz de estabelecer um duplo diálogo, primeiro em profundidade, para dentro 
dos conteúdos da obra cultural, e, segundo, em extensão, através de uma multiplicação 
dos ângulos de aproximação à obra cultural.
Paula Guerra é Professora no Departamento de Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto e Investigadora no Instituto de Sociologia da mesma universidade (IS-UP), onde atualmente coordena 
o subgrupo Criação artística, práticas e políticas culturais. Faz parte de outros centros de investigação 
internacionais: Centro de Estudos de Geografia e do Ordenamento do Território (CEGOT); o Griffith Centre 
for Social and Cultural Research (GCSCR). É co-autora do edited book DIY Cultures and underground 
music scenes (Oxford: Routledge, 2018), tendo publicado recentemente os livros Redefining art worlds in 
the late modernity (Universidade do Porto, 2016), More than loud (Porto: Afrontamento, 2015), As Palavras 
do Punk (Lisboa: Alêtheia, 2015), A instável leveza do rock (Porto: Afrontamento, 2013). 
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A1 | A Música de António Variações

Rui Silva 
Pop Variações Pop

Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras

A língua inglesa é a língua franca da música pop. A predominância anglo-saxónica no 
mercado de difusão e produção musical faz com que exista um grau zero de mundo para 
a língua inglesa, e um segundo grau de mundo para todas as outras línguas, a World 
Music. Na exterioridade anglófila grande parte da música pop é considerada regional e é 
genericamente catalogada como folk, categorias que se propõem insatisfatórias para o 
universo sonoro de António Variações. O seu trabalho possui uma desarmonia com a 
identidade folk portuguesa, pois situa-se, segundo o próprio, algures entre Braga e Nova 
Iorque, o que pode ser um elemento responsável pela sua pertinência além-fronteiras e 
para a definição da sua identidade estética. 

A complexidade estilística de António Variações não se confina, contudo, à música. Desde 
o vestuário, às letras das canções, passando pela videografia, existe uma dimensão 
estética total na obra do artista. No entanto, o seu trabalho tem sido apreciado apenas 
como um testemunho musical que agrega, na melhor das hipóteses, um conjunto de 
excentricidades pessoais extemporâneas.

Esta comunicação pretende contextualizar a produção visual, performativa e musical de 
António Variações como sendo pertinente dentro do fenómeno da Pop Art, considerando 
três factores evidenciados por Roland Barthes: a tensão resultante da substituição do 
original pela primazia da citação, a (pretensa) ausência da metonímia e da metáfora no 
objeto de arte Pop, e a encenação do significante como prática artística — a mercadoria 
sobe ao palco. Ao contrapormos, por exemplo, a identidade revivalista e marcadamente 
ideológica dos Heróis do Mar com a de António Variações, sobressai o humor, a ausência 
de um cariz político, a presença de objetos kitsch, e o recurso a figurinos cosmopolitas 
como alguns dos elementos que podem ajudar a enquadrá-lo como artista Pop. 

Rui Silva é designer gráfico de formação, estudou na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
onde desaprendeu quase tudo e  cultivou o fascínio por tudo o resto. Em 2005, criou o projeto 
www.alfaiataria.org com o objetivo de fazer corte-e-cose gráfico pelo mundo fora, e, desde 2007, que tem o 
prazer de desenhar livros para editoras como a Antígona, a Orfeu Negro e a Dafne. Sofre de um espírito 
diagramático obsessivo e um prazer crescente em colaborar com outros.   É um colecionador ávido de vinil 
não anglófono, oriundo da região constrita entre câncer e capricórnio, que apresenta em pequenas soirées 
com o seu Instituto Fonográfico Tropical. Em 2016 aderiu ao paradigma das Materialidades por um período 
de quatro anos, renovável por tempo indeterminado.

Bruno Fontes
Olhei pra Trás e Estou Além: uma cartografia musical de António Variações

Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras

A comunicação tem por objetivo efetuar um exame da proposta estética e musical de 
António Variações expondo a conjuntura musical do momento em que a sua carreira 
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estava no auge, mas também do momento que a precede, tanto a nível nacional como 
internacional. Serão depois analisadas as formas como esta conjuntura concorreu para a 
“formação” (que pouco tinha de formal) musical de António Variações, o diálogo desta 
com a sua estética tanto no vestuário quanto na performance, e ainda o modo como terá 
dado resultado ao seu maxi-single de estreia (que é em si mesmo um programa) Povo 
que lavas no rio/Estou além (1982), bem como à restante discografia. 
Em todo o caso, mais do que “estar além”, António Variações estava, de facto, entre: entre 
as origens e a vanguarda, o popular e o cosmopolita, o autêntico e o fake, o biografismo e 
a alteridade, o pessoal e o coletivo, entre muitos outros entres. Assim, e cruzando estas 
noções com as anteriores, pretendo apresentar Variações, principalmente através da sua 
produção musical, como um dos mais importantes representantes nacionais do projeto 
pós-modernista do seu tempo e autonomizá-lo artisticamente tanto a nível nacional 
quanto internacional. 

Bruno Fontes licenciou-se em Estudos Portugueses e Lusófonos na Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, e concluiu, na mesma instituição, o Mestrado em Estudos Artísticos, na área de estudos 
fílmicos. Está neste momento a frequentar o Doutoramento em Materialidades da Literatura na Universidade 
de Coimbra.

A2 | Disseminação

Osvaldo Manuel Silvestre
Variações Remix

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

A comunicação propõe que se pense António Variações como uma espécie de dobradiça 
de um tempo histórico-cultural em que noções como origem, identidade, autenticidade, 
“popular”, perdem a sua estabilidade, tornando-se materiais disponíveis para uma 
operação global de remix. Isso implica levar a sério a hipótese de que a síntese histórica 
produzida por Variações liberta a música portuguesa da ontologia e da ética assinaladas 
pelos termos antes elencados, de herança romântica, abrindo-a um devir cujas 
coordenadas têm de ser performadas e reinventadas, exatamente como estar “entre” 
Braga e Nova Iorque é não estar, em rigor, em lugar nenhum senão naquele que se 
imagina, deseja e pratica. Neste sentido, Variações anuncia um tempo pós-Giacometti, 
em que o “popular” devém póstumo (um cadáver adiado que procria), deixando de 
coincidir com o corpo geo-histórico da nação, esse corpo que Variações abandonou na 
infância para o reinventar longe, na cidade, no estrangeiro, no folclore identitário turbinado 
– e, não raro, pré-pimba. 

Osvaldo Manuel Silvestre doutorou-se em Teoria da Literatura, que tem ensinado na FLUC, a par de 
disciplinas de Estudos Artísticos e de literatura brasileira, nos últimos anos. Dirige a licenciatura em 
Português e coordena o Instituto de Estudos Brasileiros da FLUC. Publicou ensaios e livros sobre teoria, 
estética, crítica cultural, literaturas de língua portuguesa e comparatismo.

Maria Cecília Magalhães
Variáveis imagéticas, uma identidade: uma análise semiótica de António Variações

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
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Artista multiforme, artista variado. Em sua carreira meteórica António Variações construiu 
uma imagem de si que parece quase sobrepujar sua produção musical. Mais do que 
músico, o artista também incorpora, nos moldes fashionistas, o papel do performer. Seu 
modo de presença – corpo exuberante que se mostra em ato, posado para fotos – reforça 
uma preocupação na estruturação de uma identidade peculiar, um composé kitsch que 
estende-se a todas as ambiências relacionadas à sua presença.  Tal imagem é 
representativa pelos seus modos de presentificação, marcados pelas cores, formas e 
texturas de suas vestimentas e adereços, pela barba oxigenada e o corpo apolíneo. 
Curioso verificar que tal identidade pode ser adjetivada como “variável”. É a partir dessa 
variabilidade que se estabelece uma coerência formal na construção do corpo-imagem de 
Variações, modificado de acordo com a sua reprodutibilidade mediática. Mesmo tendo 
figurações variadas – passeando da cultura pop à tradição portuguesa - é perceptível que 
o rearranjo desses elementos correspondem a uma sistêmica que permite o seu 
reconhecimento como a marca “Variações”. Nesse sentido essa comunicação busca 
compreender como se compõe essa identidade e como ela é passível de reconhecimento 
em seus rearranjos expressivos. Para essa abordagem dividimos a comunicação em duas 
etapas: na primeira tentaremos estabelecer quais são as variáveis e os arranjos 
discursivos propostos a partir das imagens publicitadas de António Variações. Na segunda 
etapa apresentaremos como essa narrativa construída serve de repertório para a 
remediação dessa imagem em outros discursos, tendo como foco a produção da 
identidade visual do Colóquio Variações sobre António.

Cecília Magalhães  é doutoranda no programa Materialidades da Literatura, mestre em Comunicação e 
Semiótica e designer gráfica. Tem experiência acadêmica e profissional com práticas comunicacionais, 
criatividade e semiótica. 

Joana Martins Mota
A Cobertura da morte de António Variações na Imprensa

Escola Superior de Educação de Viseu - Instituto Politécnico de Viseu

A morte é um critério de noticiabilidade de grande relevo e assume ainda maior 
importância quando conjugado com a notoriedade. Partindo da junção dos dois valores-
notícia, foi intenção desta investigação aprofundar a cobertura do tema nos meios de 
comunicação social, tendo como caso concreto a morte de António Variações. Assim, 
analisámos a morte do cantor em três jornais diários portugueses: o Correio da Manhã, o 
Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. 
Optámos por fazer uma análise quantitativa e qualitativa, das edições de cada jornal nos 
onze dias após a morte de António Variações, bem como as efemérides da sua morte: um 
mês, seis meses, um ano, dez anos e 20 anos. 
Concluímos que foi escasso o tratamento que os periódicos deram à morte de António 
Variações e uma das hipóteses levantadas prende-se com a doença que vitimou o cantor 
e que, à época, era ainda uma incógnita. Por outro lado, o seu caráter excêntrico e a sua 
irreverência podem tê-lo afastado da imprensa nos primeiros anos após o seu 
desaparecimento.
Estes aspetos poderão explicar a razão pela qual, só mais tarde, depois destes “ruídos” 
terem sido socialmente assimilados, os media tenham reconhecido o valor de António 
Variações, facto patente na forma como recordaram a data da sua morte nas efemérides 
analisadas.
 
Joana Martins Mota foi jornalista do Diário de Coimbra e do Diário de Viseu e atualmente leciona na Escola 
Superior de Educação de Viseu. Licenciada em Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra (FLUC), terminou o mestrado na Universidade Fernando Pessoa. Em outubro de 2017 concluiu, na 
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FLUC, o doutoramento em Ciências da Comunicação, com uma tese sobre “A Morte na Imprensa. A 
evolução mediática da morte de figuras públicas”.

B1 | Singularidades

Ana Paula Dantas
E agora, António? Varia? Vareia. Varia, Variações, varia

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Não era homem do leme, não dirigia barcos, coisa alguma, ele próprio era o que menos 
se dirigia. Ingovernável, fazia-se rumar por uma vontade e pressa de partir, ora barqueiro 
de alma lusa ora boatman numa américa distante. Entre Pilar de Amares e New York, a 
um oceano de distância, Variações tem por companhia o seu límpido Cávado e o Hudson 
a escurecer as lágrimas das nuvens. Se não branqueiam, retiram-lhe o lugar do avião que 
entretanto se faz à pista, na rota dessa viagem, para uma pressa de chegar. 
O tema central das suas letras são as viagens, melhor, entre viagens, representando 
inconstantes estados de alma por querer viver no prazer de acreditar o amanhã, que pode 
ser já hoje, consciente desse diferente olhar o (do) mundo pelos binóculos de uma 
tesoura social, poética e política. Em Estou Além (1983), António justifica-se, «Porque eu 
só quero ir / Aonde eu não vou/ Porque eu só estou bem/ Aonde não estou…» com essa 
pressa de chegar a um lugar, a ter um amanhã, consciente do pouco tempo que a vida lhe 
dá, a quem só o seu anjinho lhe poderá valer, pelo que repete constantemente a ladainha 
«Eu tenho um anjo/Anjo da guarda/Que me protege de noite e de dia…Não usa a arma/
Não usa a força/Usa uma luz com que ilumina a minha vida.».
Com esta comunicação pretende-se atribuir a António uma convergência de lugares do 
mundo, numa heteronímia de que se apodera enquanto se faz poeta(s), um homem para 
quem «a vida, é sempre uma certeza/ que nasce da minha riqueza/ do meu prazer em 
descobrir /encontrar, renovar  vou fugir ou repetir». 
Qualquer coisa entre dar & receber (1984), com variações pelo meio, porque o tempo 
escasseia quando Variações vareia, quer dizer, governa.

Ana Paula Dantas é licenciada em Línguas Modernas, tem um Curso de Especialização e um Mestrado em 
Poesia e Poética pela FLUC. É aluna do Doutoramento em Materialidades da Literatura, com a tese “Voz e 
glifo no espaço do poema: produção de presença em próspero saíz”. Vive no prazer de acreditar.

Diogo Marques
O corpo é que sofre: variações metonímicas do corpo e da alma em António

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Na simetria corporal que se estabelece por meio da visão frontal da escultura de Canova 
(“Psique e Eros”) – Psique puxando Eros pelos cabelos, em sentido descendente, Eros 
puxando Psique pelo seio e cabeça, em sentido ascendente –, variações metonímicas da 
alma e do corpo. Nelas, a sombra histórica de um dualismo forçado, com mais de 2500 
anos, e que a estátua de Canova parece renegar, dando lugar a uma geometria espiralar 
sustentada por processos combinatórios entre forças dialéticas, isto é, uma constante 
tensão entre espírito e carne, memória e matéria, alma e corpo, Psique e Eros, cognição e 
perceção. Dos gestos-palavras de Antonio Canova às palavras-gestos de António 
Variações, também, um encadeamento de metonímias referentes a afetações e variações 
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do corpo e da alma, ou, se quisermos, gesto e discurso. Variações nunca teve noção de 
ritmo, desafinava ao segundo, mas gesticulava: “O António não tinha a noção de tempo 
musical, tinha dificuldades de afinação (...) tinha que dançar, tinha que gesticular, para 
aquilo vir cá para fora, uma coisa muito forte”, relembra Pedro Vasconcelos (1996). Foi 
essa necessidade de gesto que fez dele um artista único, um artista do corpo e da alma, 
um esteta, um espetáculo nem que fosse “a varrer ruas”. Que é como dizer, forjando na 
cabeça palavras e gestos trazidos ao mundo pelo fogo do corpo. “Num movimento de 
calma”, “ ou “num desvairo de prazer”, diria Botto. Corpo e alma, corpo-alma, alma-corpo. 
Ser humano, afinal (“Humanos”, uma última variação, de corpo e alma em palco, de alma 
e corpo em estúdio). 

Diogo Marques é co-fundador do colectivo ‘wreading-digits’ [wreading-digits.com]. Diogo Marques é bolseiro 
FCT no Programa de Estudos Avançados em Materialidades da Literatura (CLP/FLUC –Universidade de 
Coimbra). O seu percurso académico e artístico inclui curadoria de exposições, tradução de literatura 
eletrónica e criação de obras literárias experimentais. O seu projeto de tese centra-se na investigação de 
processos de leitura háptica na experienciação de obras literárias digitais.

B2 | Legado de Variações 

Manuel Cruz
Modernizar a Tradição - de Variações a B Fachada

 Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Na obra musical de António Variações (1944-1984), conseguimos compreender que os 
seus traços fundamentais se inscrevem nas dicotomias moderno/tradicional e erudito/
popular, o qual resulta num movimento de modernização da tradição que ainda hoje é 
evidente em alguns músicos portugueses.
Esta dicotomia revela-se, por exemplo, na lírica. Esta, varia entre expressões e adágios 
populares como “Quando a cabeça não tem juízo/O corpo é que paga” ou “Quem feio 
ama, bonito lhe parece” e formas poéticas eruditas e metricamente mais rigorosas como o 
poema de Fernando Pessoa (Canção) ou “Povo que lavas no rio de Pedro Homem de 
Melo”, interpretado por Amália – o seu maior exemplo no mundo da canção.
Também, na instrumentalização, pode-se analisar a conciliação dessa dicotomia na 
música “Visões-Ficções”, no qual o som dos sintetizadores é demonstrativo da vanguarda, 
ao mesmo tempo que a letra traduz um estado de espírito muito particular.
É possível, pois, que esta conciliação tenha contribuído para o imediato reconhecimento, 
transversal a todos as classes, idades e culturas. É esta forma de abordar a música, 
misturando sons de rock e folclore ou letras populares e contemporâneas, que um 
movimento de novos músicos portugueses se apresenta, nos quais se contam Diabo na 
Cruz, Samuel Úria, Tiago Guillul e B Fachada, entre outros. 
Em conclusão, é notória a influência de António Variações na nova música portuguesa, 
não só a nível performativo como também na fórmula ou na melhor resposta encontrada 
para conciliar o moderno com o tradicional, a ideia de Modernizar a Tradição.

Manuel Da Cruz, nascido em 1993 na cidade do Porto, licenciado, mestre e doutorando em Filosofia pela 
FLUP, com artigos publicados de filosofia e um livro de poesia publicado.

Joana Fonseca
Variações escópicas sobre António

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
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António Variações é sinónimo de irreverência plural, na música e na performance, no 
visual e no posicionamento resistente em várias frentes. Proponho abordar aqui a 
importância do olhar, da visão e da intrusão crítica, expressa nas suas letras, e refletida 
na expressão do rap português. Ao tempo em que trabalhava no primeiro salão de 
cabeleireiro unissexo, e notava que era espetáculo aos olhos de quem o mirava do lado 
de lá da montra, escreve “Lá vai o maluco, lá vai o demente”. O tema do olhar intrusivo e 
crítico, que julga pelo aspeto e à primeira vista, o denominado ‘lookism’, encontra reflexo 
nas letras da geração de músicos que sucede a Variações, na década seguinte. A 
geração do rap português, que ganha expressão no início dos anos 90, levanta esta 
questão, quer através reconhecimento da crítica generalizada em “Toda a Gente”, dos Da 
Weasel, de “Primeira Impressão”, de Mabro, ou de “Cartilha dos Maldizentes”, de Maze; 
passando por uma renovada expressão de “Estou Além” em “Não  Percebes”, de Sam the 
Kid, e “Tu Não Sabes”, do mesmo e de Mundo Segundo, e “Além do Mais”, de Fuse; 
terminando no tema do olhar auto crítico e auto construtivo de uma identidade que se 
impõe enfim em “Olhos nos Olhos”, de Fuse, “Obsessão ou Lucidez”, de Fuse e 
Halloween; e na reiteração da lógica do duplo olhar de Jano, numa fase de 
reconhecimento artístico, que revela foco na raiz desta identidade em construção, 
essencial à continuidade do processo em expressão artística plural.

Joana Bárbara Fonseca é licenciada em Estudos Portugueses e Lusófonos, Mestre em Estudos Clássicos – 
variante Mundo Antigo. Atualmente é bolseira do programa de Doutoramento em Materialidades da 
Literatura. 

Tiago Santos
Um rasgo na paisagem: António Variações, um precursor de um pop-erudito 

português?
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

António Variações além da música destacou-se pela sua forma de ser “total”, isto é 
criando ou dando a conhecer uma forma de estar invulgar e constante em que o artista se 
fundia com o cabeleireiro e com a sua pessoa. Os anos 80 foram uma década de intensas 
transformações no panorama musical, da moda, da tecnologia , da política e da economia 
e da sociedade, possibilitando um rasgo na paisagem social e na etimologia do ver e ser 
visto. Como em outras tantas “culturas”, a música procura acompanhar os fenómenos do 
real e os anos 80 tiveram na música Portuguesa uma época profícua nesse aspecto. O 
movimento musical de vanguarda português que era então “encabeçado” por José Cid, é 
tomado, inadvertidamente e apesar da sua curta carreira, por António Variações. Pensar 
nesta década em Portugal e se nos cingirmos   apenas à “meia dúzia” que Carlos Paião 
cantou, estará lá sempre independentemente da perspetiva António Variações como uma 
das personalidades centrais. A presença de Variações no espetro mediático português 
veio romper preconceitos e promoveu inovação social na forma de ser e de estar. Afinal 
qual foi o legado de Variações e que fronteiras ele rompeu? De que forma a relação do 
arquivo de Variações com o presente permitiu e influenciou a manifestação de novos 
artistas e de novas formas de estar no espaço público?

Tiago Santos é licenciado e Pós-Graduado em Tecnologias de Informação Visual, Mestre em Design e 
Multimédia e frequentou o Doutoramento em Arte Contemporânea até que se tornou Doutorando do 
Programa de Materialidades da Literatura. Investiga a obra poética de Augusto de Campos do ponto de 
vista da arqueologia e expressividade da letra tipográfica.
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C1 | Afinidades

Golgona Anghel
Estratégias da voz. António Variações nos filmes de João Pedro Rodrigues 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

Desde a sua primeira longa-metragem, “O Fantasma” (2000), João Pedro Rodrigues vai 
ensaiando, em quase todos os seus filmes, palcos para encenações queer, batalhas de 
perucas nos camarins apinhados de travestis, piscinas naturais para santos e cowboys, 
missas profanadas por ruídos pagãos, becos escuros para rimas de engate. Visto de 
longe, tudo isto deveria ser suficiente para legitimarmos uma aproximação fatal entre o 
seu registo cinematográfico e a figura de António Variações. Mas há toda uma série de 
afinidades e de “vasos comunicantes” que tecem um mapa comum de confluências. 
Olhando mais de perto, sabemos agora que é a “Canção de engate” que inspira e perfaz 
o final de “O Ornitólogo” (2016). Mas de que modo é que ela funciona dentro da economia 
geral do filme? Que hesitações trafica? Quantos desenlaces desvia? Como desmontar as 
evidências dos pontos coincidentes: António Variações, Santo António – padroeiro de 
Lisboa, Santo António-Fernando-ornitólogo, Tónia-artista travesti?
Duas outras canções - “Erva daninha alastrar” e “Sempre ausente” - atravessam de um 
modo visceral a matéria de “Morrer como um homem” (2009). 
Para além da utilização da voz de Variações enquanto 1) veículo para traficar sentidos, a 
voz também é 2) fonte de admiração estética e é ainda objeto que não desaparece na 
comunicação de conveniência, nem se solidifica no objeto de uma reverência fetichisante. 
A voz pode funcionar como 3) um ponto cego, como uma desordem da apreciação 
estética.
Mostramo-nos fieis à primeira, aceitando a fatalidade da solidão; somos fiéis à segunda, 
correndo para os festivais de Verão ou, simplesmente, ligando a rádio. Mas como ser fiel 
a algo que interrompe e que não se deixa apreender? 

Golgona Anghel licenciou-se (2003) em Estudos Portugueses e Espanhóis na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, onde, mais tarde, iria concluir o doutoramento (2009) em Literatura Portuguesa 
Contemporânea. Desde 2009, desenvolve a sua atividade de investigação no âmbito de um projeto de pós-
doutoramento, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  

Sofia Madalena Escourido
“E fiz do teu perfil as formas de arte”: de Joana Bértholo a René, de René Bértholo 

a António Variações
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Inventário do Pó (Caminho: 2015) é um livro de contos de Joana Bértholo inspirado na 
composição musical «Um Argentino no Deserto» (SIRRecords: 2002), de René Bértholo. 
A autora joga com o inverso: a luz lê-se pela sombra, a existência pelo pó que fica de tudo 
e em tudo. Mas não se trata da biografia romanceada de René: refere-se a ele 
biografando-o de modo paralelo, falando dele como se falasse de outrem ou de outras 
coisas, evidenciando uma proliferação de referências de diversa proveniência. É um 
exercício de imaginação literária, uma plataforma estética onde imagens, textos, sons 
(imaginados), são mobilizados em torno de um centro chamado «René Bértholo».
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É com esse espírito de combinar e traçar improváveis laços estéticos entre personas 
(sejam personagens ou pessoas) que arriscamos nesta comunicação extrair a 
personagem ausente René Bértholo do universo do livro e a colocamos ao lado de 
António Variações. A ligação entre os dois é bastante clara: são músicos, experimentais, 
na margem, com personalidades não-lineares, preferindo resvalar a equilibrar-se.
Propõe-se assim, nesta comunicação, abdicar de coordenadas temporais para analisar 
essa ligação que parece condenada ao fracasso e à impossibilidade mas que, durante o 
tempo de uma canção ou de um conto, permitirá a René e a Variações tocarem-se, 
chegando até a coincidir ou a aproximar-se. Variações diz «E fiz do teu perfil as formas de 
arte» – e é também assim que Joana resgata e inscreve René no seu livro, validando o 
verso «Dei o teu nome à minha arte» e preservando dele o corpo e as ideias, numa 
incorporação da arte como território, ciclo, fonte, melodia e canção. Talvez Inventário do 
Pó seja como a Canção de Engate, uma «aventura dos sentidos» em que o leitor aceita a 
relação por uma noite, por um livro, com um vulto ou uma vida. 

Sofia Madalena Escourido, por culpa de um grande afeto às palavras, depois de uma licenciatura em 
Estudos Portugueses e Lusófonos e de um mestrado em Edição de Texto (ambos na FCSH), percebeu que 
queria ajudar a fazer livros, suportes de dar a ler o mundo. É assistente editorial desde 2008 e trabalha 
atualmente no Departamento de Novos Autores Portugueses do Grupo LeYa. Para entender melhor os 
livros, fez uma pós-graduação em Artes da Escrita (também na FCSH) e frequenta agora um programa de 
doutoramento em Materialidades da Literatura na Universidade de Coimbra com um projeto intitulado «A 
página como possibilidade: Patrícia Portela, Joana Bértholo e Afonso Cruz».

Luís Carlos S. Branco
Visões do Fim do Mundo em António Variações e David Bowie

Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro

Pretendo confrontar as obras lírico-musicais de António Variações e de David Bowie, 
assinalando os vasos comunicantes entre ambas, por exemplo: a noção de holismo e 
obra musical multimédia. Isto sem esquecer as dissemelhanças nas quais se incluem a 
tónica que Variações põe na questão da identidade nacional e o relevo que dá a formas 
musicais populares, como o fado e o folclore, algo naturalmente fora dos horizontes 
estéticos de Bowie. António Variações era um conhecedor da obra de David Bowie que 
seguia com especial interesse e à qual se referiu publicamente. Além disso, viveu em 
Londres precisamente no arco temporal do qual emergiu o Glam-Rock: os anos 70. 
Analisarei, em particular, as questões de teor apocalíptico que perpassam em ambas as 
obras e que estão relacionadas com as temáticas queer e Glam-Rock. Importa, assim, 
dilucidar a impressiva noção de Fim-do-Mundo comum a ambos, visível, por exemplo, em 
algumas canções de António Variações, tais como “Visões-Ficções (Nostradamus)”, 
“Linha-Vida”, “Perdi a Memória”, ou nos álbuns conceptuais de sinal distópico The Rise 
and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars e Diamond Dogs, da autoria de 
David Bowie. 

Luís Carlos S. Branco é licenciado em Línguas, Literaturas e Culturas (ramo Português-Inglês). Atualmente 
trabalha na sua dissertação de Mestrado em Estudos Portugueses sobre a obra lírico-musical de António 
Variações, no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Escreveu vários artigos 
sobre a intersecção entre Literatura e música Pop-Rock: sobre os GNR e a sátira, sobre Punk cantado em 
Português e o protestantismo, sobre a performance poético-identitária de Bob Dylan, etc. Representou 
Portugal na área de criação literária na Bienal de Jovens Criadores da Europa e Mediterrâneo (Roma, 1999) 
e no Festival Internacional de Teatro em um Ato (Holanda, cidade de Breda, 2002). 
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C2 | As letras de António Variações 1

Rita Gomes
As leituras do tempo nas letras de António Variações

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Algumas letras de António Variações  constituem um corpus relevante para ler o tempo  
tornado humano (na esteira de Paul Ricoeur). O presente é um modo fundador do 
processo da vida e de formação do ser humano. Além disso, vai-se instaurando uma 
poética da efemeridade, como por exemplo nos seguintes versos da letra de “É p’ra 
amanhã” musicada no álbum Anjo da Guarda lançado em 1983. A projeção da realidade 
física do tempo faz-se acompanhar pela certeza da incógnita do futuro que não é mais 
que uma faceta da certeza da morte.
A linguagem das letras de Variações resiste à tese do não ser, à tese de que o tempo não 
tem ser e que mesmo passar não é nada, uma vez que, na teorização de Ricoeur a 
enunciação torna-se um ponto de apoio em virtude de o mundo exibido por qualquer 
narrativa ser sempre um mundo temporal. Contudo, o futuro é sempre perspetivado de 
forma esperançosa, por exemplo na letra de “Olhei para trás”.
Como é que a linguagem das letras de Variações diz o tempo ? É a pergunta que 
almejamos responder. 

Rita Gomes, licenciada em Línguas Modernas (variante de Inglês e Português) na FLUC, mestre em 
Literatura Portuguesa também na FLUC com a dissertação intitulada Crimes à moda do Porto, Miguel 
Miranda e a reinvenção do romance policial em 2015. Desde Setembro de 2016 é doutoranda do programa 
Materialidades da Literatura. 

Raquel Gonçalves
O Senhor Variações – lógicas, manias e obsessões (A construção de uma 

personagem)
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Esta comunicação pretende abordar as letras das músicas de António Variações, partindo 
da ideia de que cada uma delas cria um universo muito próprio, que constrói uma 
personagem e as suas variações, dentro de algumas lógicas, manias e obsessões.
Pretendo assim analisar de que forma as letras das músicas Variações são pequenas 
páginas de comportamentos humanos e de questões existenciais e filosóficas, à 
semelhança do que acontece com algumas personagens literárias, marcadamente 
obsessivas, como é o caso do Senhor Teste, de Paul Valéry, o Senhor Keuner, de Bertolt 
Brecht, ou alguns dos Senhores de O Bairro, de Gonçalo M. Tavares. 
O Senhor Variações seria assim abordado como uma personagem que se constrói não no 
domínio da literatura, mas no domínio das letras das músicas (e não serão estas também 
literatura?) que compôs e interpretou e que seriam variações de uma ‘persona’ singular, 
como é o caso de Valéry, Brecht e Tavares. 
Esta comunicação pretende verificar e tentar provar que em todas estas construções 
literárias e musicais existe aquilo a que Valéry se refere, no prefácio de O Senhor Teste, 
como a construção de uma personagem gerada “em era de embriaguez da minha vontade 
e rodeada por estranhos excesso de consciência de si” (...) na “mais aguda forma de 
desejo insensato de compreender e procurar em mim os pontos críticos da faculdade de 
atenção”  (VALÉRY:1985: 13).
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Se o Senhor Teste afirma: “raramente me perdi de vista; detestei-me, adorei-me; - depois 
envelhecemos juntos”; se o Senhor Keuner confessa: “Preparo com grande esforço o meu 
próximo erro”; se o Senhor Calvino se interessa “de muitas maneiras pela mesma coisa” e 
“da mesma maneira por muitas coisas”; se o Senhor Valéry confessa que decidiu trocar os 
espelhos por quadros de paisagens” e desconhece, por isso, “o seu aspecto exterior 
atual”; o Senhor Variações, chamemos-lhe assim, escreve e canta: “quebrou-se o 
espelho/ não sei como sou/ não sei se sou novo ou velho/não sei onde estou.”

Maria Raquel Gonçalves é licenciada em Ciências da Cultura, tem um mestrado em Estudos Linguísticos e 
Culturais, com a dissertação Desenhar Palavras e Escrever Imagens – Uma Cartografia da Linguagem – 
Estudo Sobre Gonçalo M. Tavares. Neste momento é doutoranda no Programa Doutoral em Materialidades 
da Literatura, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com o projeto de tese, já aprovado, 
Possibilidades de Infinito – As Máquinas Literárias de Herberto Helder e Gonçalo M. Tavares.  

Paulo Matos
Do provérbio como ensinamento crítico em letras de António Variações

CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»)

Partindo de provérbios populares, adulterando-os conforme conveniência, e criando 
alguns aforismos, António Variações propôs-se criar letras de canções que dão 
ensinamentos aos ouvintes. Esses ensinamentos não servem, no entanto, de meras 
orientações; são ainda críticos de uma certa postura social que é importante melhorar. Um 
pouco ao jeito da crítica vicentina, talvez ainda com um pendor de cantiga satírica 
trovadoresca, Variações procura o "ridendo castigat mores", visto que as letras das suas 
canções, porque marcadas pela boa disposição do trocadilho, permitem o riso, mas não 
escondem a "alfinetada" da sentença.

Paulo Matos (Porto, 1975) licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas – variante de Estudos 
Portugueses e Franceses (ramo educacional) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Leciona 
em Angra do Heroísmo e é formador de Didática do Português. Concluiu, na Universidade dos Açores, o 
Mestrado em Cultura e Literatura Portuguesas. 

C3 | Cultura e sociedade

Alexandra Carvalho
Movimentos, Variações e Transitoriedades

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, KISMIF Project

António Variações é conhecido, entre outros aspetos, por ser um homem que está à frente 
do seu tempo. Quer isto dizer, que Variações não seguia os padrões socialmente 
impostos e era sinónimo de uma irreverência pouco habitual, não só fruto da sua própria 
personalidade, mas também das viagens que realizou ao longo da sua vida. O contacto 
com outras culturas, fenómeno que ocorre, entre outros aspetos, com a experiência da 
migração, fornece aos indivíduos novos horizontes, pressupondo uma reconfiguração ao 
nível das identidades. Mas não esqueçamos o papel da música, que mais do que uma 
sonoridade, transporta sentidos e é uma poderosa ferramenta de comunicação e de 
interação. Esta fusão entre o global e o local cria cenas musicais com uma dimensão 
espácio-temporal transglobal e translocal onde se firmam novas identidades individuais e 
coletivas. Atendendo à importância destas questões serão abordados os impactos que as 
migrações podem ter nas identidades individuais e nas carreiras profissionais de músicos, 
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com base nos resultados obtidos a partir da realização de entrevistas a atores das cenas 
rock e da eletrónica, nunca descurando a importância do papel de António Variações para 
a cena musical portuguesa, que continua a ser considerado uma influência.

Alexandra Carvalho é licenciada em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). 
Encontra-se a terminar o mestrado na mesma área e na mesma instituição, onde desenvolveu uma 
dissertação de mestrado sobre os impactos das migrações nas identidades individuais e profissionais de 
músicos migrantes. 

Patricia Rocha Lustosa
Narrativas de resistências estéticas e corporais em torno de António Variações e 

Elza Soares
Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Esta pesquisa visa estabelecer fecundas aproximações entre a história e especialmente o 
último trabalho de Elza que canta e trata as diferenças na modernidade tardia. 
Recomposições sociais, desterritorializações rizomáticas em Gilles Deleuze (1988, 1992, 
1995) e a coragem da verdade em Michel Foucault são linhas teóricas de abordagem em 
duas músicas e seus ritornelos: O corpo é que paga, de António Variações e Benedita, de 
Elza Soares. Retomamos especialmente os estudos sobre parresia em Michel Foucault 
em seu ensino A coragem da verdade (1984/2011). Nesta etapa de estágio pós-doutoral, 
trataremos das garantias de direitos e os modos de enfretamento da violência – concreta 
e subjetiva - que atravessam a vida de mulheres (cis ou homens trans), sobremaneira 
uma população em uma dada biopolítica (FOUCAULT 2008a, 2008b; LUSTOSA, 2013, 
2015). Ao mesmo tempo, perceberemos um conjunto de articulações filosóficas que 
transitam na coragem da verdade (parresia) nas músicas supracitadas, sobremaneira 
como as letras e as performances dizem do corpo-potência e do corpo-rizoma, como 
linhas de fuga e dobras do devir. Apresentaremos nosso projeto de aprofundamento 
teórico de referências numa paisagem plural de saberes e campos de produção de dados: 
apesentaremos as referências sobre o enfoque pós-estruturalista em sociologia e filosofia. 
O aporte epistemológico vai traçar interpretações dos dados produzidos através das 
narrativas, resistências e diferenças presentes nas letras das músicas de ambos Elza e 
António. Ademais, é mister considerar a figura do homo sacer (AGAMBEN, 2004, 2006, 
2009, 2010). Partimos, ainda da perspetiva de abordagem metodológica destas duas 
canções e artistas como sendo produtos e produtores artísticos de identidades culturais 
singulares mas determinantes para a configuração das diferenças, cosmopolitismo e 
vanguarda nas sociedades contemporâneas (GUERRA, 2016 e 2017). No entanto, não 
nos devemos limitar a considerar as artes como mais um objeto da análise sociológica. 
Como Howard Becker (2007) memora, a arte é uma forma de "dizer sobre a sociedade", 
como a sociologia e muitas outras ciências. Então, o foco deste paper será sobre a arte 
como uma forma de conhecer, interpretar e problematizar a realidade social: no seu poder 
de realizar, de reconstruir e de interpelar a história e a sociedade. Sophia Acord e Tia de 
Nora frisam muito bem isso mesmo quando referem que “a adoção da noção de 
possibilidades permite à sociologia da cultura compreender como objetos estéticos detêm 
um papel importante como árbitros das relações, significado e ações sociais, através de 
como são usados pelos indivíduos e grupos no seu dia-a-dia. Neste envolvimento mútuo, 
os consumidores culturais são simultaneamente os seus produtores” (ACCORD e 
DENORA, 2008: 229). 

Patrícia Lustosa realiza Pós-Doutoramento “Resistências, Narrativas e Diferenças em torno de Elza Soares” 
na FLUP U.PORTO (2017). Professora Adjunta II Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Doutora em 
Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2013). Mestrado em Psicologia pela Universidade 
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Federal do Ceará (2005). Searas: Psicologia Jurídica, Direitos Humanos, Narrativas Musicais, 
Reconfigurações Sociais. 

Ana Martins
Variações em SOL Maior

Faculdade de Letras e Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, KISMIF Project

António Joaquim Rodrigues Ribeiro, carinhosamente chamado (e aclamado) por António 
Variações, foi um importante ícone cultural no nosso país. A sua genialidade poética e 
musical, a sua excentricidade na apresentação, a sua singularidade no pensamento, 
tornaram-no num fenómeno que veio marcar e transformar a sociedade e o rumo da 
música portuguesa. Como o próprio “nome” revela, António era variações: estava além, 
não se sentia enquadrado no pequeno “paraíso” Fiscal de Amares e precisava de mudar 
de vida. A década de 80, em Portugal, viu explodir a cena rock: novos nomes na esfera 
musical, novas vivências de lazer ao seu redor e um novo panorama socioeconómico no 
país vieram marcar os anos 80 como a época mais viva, na história da música 
portuguesa. Vivia‐se o ideal pós-moderno da transformação. Não uma alteração global de 
paradigmas de natureza social, cultural e económica, mas uma renovação da 
sensibilidade de um determinado setor da cultura, das práticas e dos discursos, que as 
distinguem das precedentes. E António Variações surgiu ao público português, em 1982, 
com o maxi single “Estou Além”, como uma personificação clara das características da 
modernidade tardia. 

Ana Martins Mestre em Comunicação, Arte e Cultura com a dissertação “Rock in Portugal: Repercussões do 
género musical na juventude portuguesa (1960 vs. 2014)”. Atualmente, encontra-se a frequentar o 
Doutoramento em Sociologia, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e integra o Instituto de 
Sociologia da mesma faculdade, na qualidade de Bolseira de Doutoramento FCT.

D1 | Identidades

António Fernando Cascais
Estar além: A persona queer de António Variações

Universidade Nova de Lisboa

Na construção da sua persona, António Variações articula a vida fora do palco e a 
atuação dentro dele numa ação dramatúrgica meticulosamente programada para obter 
um efeito de continuum no qual biografia e obra se prolongam coerentemente uma na 
outra. Essa construção traduz um processo de (re)subjetivação de António Joaquim 
Rodrigues Ribeiro em António Variações que, a muitos títulos, configura aquilo que só 
mais tarde ficará conhecido como “performatividade queer” e de que o nome adoptado, 
“Variações” declaradamente constitui o núcleo duro re-significante. Em Variações, a 
performatividade queer comporta um considerável conjunto de operações, entre as quais: 
1) a apresentação de si que pode ser qualificada de camp, 2) a estratégia de 
desidentificação de género que recompõe sinais ostensivos da masculinidade com 
adereços socialmente percebidos como atributos de feminilidade, 3) a erotização do corpo 
masculino que reverte a oposição entre masculino / determinado pelo olhar e feminino / 
determinado pelo ser olhado, ou da oposição entre afetar e ser afetado da matriz 
heteronormativa do regime da visibilidade dos géneros. De forma paralela, a prática 
estética de Variações passa pela 1) apropriação de formas culturais tradicionais e 
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paroquiais (fado, poesia popular, folclore) por outras formas urbanas e cosmopolitas que 
assim “glocaliza”, 2) reformulação do imaginário português tradicionalmente saudoso, 3) 
superação da desestima identitária tanto da tristeza saudosa portuguesa como das 
expressões do luto amoroso pela impossibilidade do objeto amado, e 4) tematização 
original de arquétipos culturais, como o da vinculação psicanaliticamente feminina da 
identidade masculina do “menino de sua mãe” português.

António Fernando Cascais é docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa desde 1990. Coordenou os projectos FCT de I&D: Modelos e Práticas de Comunicação da 
Ciência em Portugal (2004-2009) e História da Cultura Visual da Medicina em Portugal (2009-2013). 
Organizou os livros Hospital Miguel Bombarda 1968 - Fotografias de José Fontes (Documenta, 2016), 
Cinema e Cultura Queer / Queer Film and Culture (Lisboa, 2014), Olhares sobre a Cultura Visual da 
Medicina em Portugal (Unyleya, 2014), Lei, Segurança, Disciplina. Trinta anos depois de Vigiar e punir de 
Michel Foucault (Lisboa, 2009), Indisciplinar a teoria (Fenda, 2004), A sida por um fio (Vega, 1997), e os nºs 
38 - “Mediação dos Saberes” (2007), 33 -“Corpo, Técnica, Subjectividades” (2004) e 19 - “Michel Foucault. 
Uma Analítica da Experiência” (1994), da Revista de Comunicação e Linguagens. Tem investigação e 
publicação nacional e internacional nas áreas da mediação dos saberes, da teoria da comunicação, da 
filosofia da técnica, da cultura visual da medicina, dos estudos foucauldianos e dos estudos queer. 
afcascais1@gmail.com

Pedro Costa
Entre Braga e Nova Iorque: o Bairro Alto na(s) demanda(s) identitária(s) de António 

Variações
ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa / DINAMIA'CET-IUL

Território tradicionalmente aberto à criatividade e à expressão da diferença, marcado pelo 
seu ambiente criativo e por ser o centro da “movida” lisboeta no Portugal dos anos 80, o 
Bairro Alto revestiu-se de uma dupla importância para António Variações proporcionando-
lhe uma dupla via para a liminariedade: por um lado como bairro cultural e criativo, 
epicentro da revolução artística e cultural dos anos 80, e por outro lado como espaço 
privilegiado na afirmação da comunidade LGBT lisboeta, que ensaiava os primeiros sinais 
de visibilidade.

O objetivo deste texto é analisar o papel do Bairro Alto na vida e obra de Variações, a 
partir dessa dupla matriz de influência. Assumindo o seu percurso biográfico e a sua 
demanda constante, entre «cultura tradicional» e «cosmopolitismo», procura-se mostrar 
como este território e o “meio” criativo que proporcionou foram determinantes para a sua 
atividade. Partindo-se de uma base metodológica que combina pesquisa bibliográfica e 
análise documental, com um conjunto de entrevistas a informantes privilegiados, o artigo 
desenvolve-se em quatro secções. Após um capítulo introdutório, em que se contextualiza 
a análise efetuada, e enquadra biograficamente o percurso de Variações por Lisboa, 
numa segunda parte efetua-se uma análise detalhada do meio criativo do Bairro Alto dos 
anos 80 e o que Variações dele partilhou. Na secção seguinte analisa-se a importância do 
bairro como ponto fulcral da sociabilidade LGBT na Lisboa da época, procurando 
igualmente identificar a sua importância para o surgimento do “fenómeno” Variações. Uma 
nota conclusiva encerra o trabalho sintetizando as suas principais conclusões.

Pedro Costa, Professor Auxiliar do Departamento de Economia Política do ISCTE-IUL e investigador do 
DINAMIA’CET-IUL, do qual é director e onde coordena o grupo de investigação “Cidades e Territórios”. 
Economista, doutorado em Planeamento Regional e Urbano, trabalha sobretudo nas áreas do planeamento 
e desenvolvimento territórial e da economia da cultura.
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Paulo Pepe
As variações queer de António Variações 

University of Birmingham

Esta comunicação aborda a queerização nas músicas, performances e nos paratextos de 
António Variações.  Durante séculos, instituições religiosas e seculares tem persistido em 
“governar” os nossos corpos, e têm legislado contra o género, sexualidade e atos sexuais 
considerados “desviantes” das normas prescritas. Tanto a música como a performance 
foram analisadas de forma comparadas, através de instituições seculares e religiosas por 
causa do seu apelo físico e emocional. No entanto, tanto a música como a 
performatividade continuam a ser meios privilegiados para a representação de 
identidades queer que, muitas vezes, foram marginalizadas. 
Foi durante os finais dos anos setenta e inícios dos anos oitenta que António Ribeiro, que 
viria a ser conhecido como António Variações, viveu o período de maior sucesso de sua 
carreira, enquanto músico e performer. As músicas assim como as performances de 
António Variações confrontaram, por vezes (subliminarmente), as suas audiências com 
situações que peturbaram as ‘normatividades’ sociais. 
Nesta comunicação, explorarei como as músicas assim como as performances de António 
Variações subverteram a hegemonia social. Através das análises dos videoclips de 
António Variações pode-se constatar que o corpo e a dança são instrumentos 
fundamentais para a articulação da queerização. 
Finalmente, nesta comunicação explorarei as formas como este performer se vestia, e 
poder-se-á comprovar que este cantor desafiava a hegemonia estética da sociedade 
Portuguesa. Além disso, pretendo explorar também como é que António Variações 
desafiou as concepções tradicionais da moda em Portugal – baseando-me 
particularmente em fotografias e no seu estilo avant-garde. 

Paulo Pepe é Professor em Estudos Portuguese e Lusófonos na Queen’s University Belfast. Paulo Pepe 
publicou vários artigos em diversas revistas académicas e é também autor do livro Do Pop ao Teatro de 
Rua: Revoluções Ibéricas de Género em António Variações e José Pérez Ocaña, publicado pela Chiado 
Editora (2017).  

D2 | Reinvenções

Márcia Oliveira
Todos nós temos Amália na voz: identidades e canções de aproximação

Universidade de Aveiro , INET.md /DECA

Nos versões da canção Voz - Amália - De Nós, António Variações reverencia Amália 
Rodrigues em jogo paródico, ao citar indiretamente outra canção, Foi Deus, que também 
referencia a caracterização e identificação da cantora como ícone da nacionalidade 
portuguesa. Novas apropriações semânticas adicionam-se, a medida em que tais canções 
ganham novas interpretações e registros em fonograma. Ampliam-se as novas 
indagações quanto a permanência/alternância do fado tradicional e a irreverência das 
letras e performances no universo pop da música portuguesa ao final do século XX e 
início do XXI.  
Ao interpretar Povo que lavas no rio, igualmente de autoria de Variações, Amália reforça o 
formato convencional na interpretação, pela intensidade da voz e presença da guitarra 
portuguesa em arranjo tradicional, a exemplo da maneira com que o próprio compositor a 
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interpreta, contradizendo pela dicção o conteúdo da letra.  
Este trabalho pretende observar, sob a perspetiva historiográfica, o contexto de 
emergência destas três canções - Voz - Amália - De Nós, Foi Deus e Povo que lavas no 
rio - , a partir do lançamento do álbum “António Variações” (1983), nas interpretações e 
registros em áudio, buscando compreender em parte as relações de identidade 
envolvidas pela evocação destas músicas e de seus intérpretes em diferentes sentidos 
valorativos e imaginários próprios a contemporaneidade deste período. 

Márcia Oliveira realizou Graduação, Mestrado (1995) e Doutorado (2002) na área de História pela UFRGS (Brasil) e 
em 2017, encontra-se vinculada a Universidade de Aveiro (Portugal) para desenvolvimento de estágio pós-doutoral e 
atuação como professora visitante e pesquisadora junto ao INET-md. É também Professora adjunta no Departamento 
de História, junto ao PPGH e ProfHistória / UDESC (Brasil) , pesquisadora do Grupo de Pesquisa Linguagens e 
Representação (CNPq/UDESC). Vice-Coordenadora do Laboratório de Imagem e Som (LIS/FAED/UDESC). No Brasil, 
associada da ANPUH, ABHO, MUSIMID e Rede Brasileira de História Pública. Integra também as Associações: 
IASPM-LA, AREIA, AHILA e AIM. Tem experiência nas áreas de História do Tempo Presente, História Cultural 
envolvendo aproximação com a Musicologia Histórica e Etnomusicologia. A produção e interesses de pesquisa 
estendem-se a diferentes ênfases, a exemplo da História do samba, Radiodifusão, Audiovisual, Biografia e canção de 
Lupicínio Rodrigues, História e Mídia, Plataformas digitais/ sites e portais na área de história; mobilizando conceitos/
categorias de análise relativos a representação e oralidade, narrativa e ficção, memória no âmbito da História do 
Tempo Presente.
 

Inês Amado da Silva
Variações, o nome do génio

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

«Venho de uma altura em que me chamavam todos os nomes»: a frase de António 
Variações, de 1983, não se referia certamente a uma lista em que constasse o nome 
génio. No entanto, passados mais de 30 anos sobre a sua morte, António Variações é 
reconhecido como um artista excepcional da música portuguesa, e a sua vida e obra continuam a 
gerar perplexidade e admiração. A definição de génio está ligada, precisamente, ao mistério 
e à inexplicabilidade da criação artística, o que sugere que António Variações foi um 
verdadeiro génio.
Tendo em conta algumas teorias da filosofia e dos estudos literários, esta comunicação 
tenta enquadrar a dimensão genial de António Variações. Por um lado, teorias como as de 
Kant e Hume descrevem a genialidade como algo de inato. Hazlitt descreve o verdadeiro 
génio como aquele que possui a generic quality, ou seja, a capacidade de sentir e pensar 
como qualquer outra pessoa; uma descrição que está relacionada com a definição de 
génio de Musil, para quem o «homem sem qualidades», aquele que consegue transmutar-
se em qualquer outro homem, é o verdadeiro génio criativo.
Em António Variações, existe algo semelhante àquilo que é descrito nestas teorias: a sua 
biografia não só descreve um talento inato, como é notória, na escolha do nome 
«Variações», a preocupação do artista em transformar-se permanentemente. «Variações» 
torna-se, então, o maior emblema do seu génio. É neste contexto que serão analisadas as 
letras de algumas das suas canções (como «Estou Além», «Erva Daninha Alastrar», 
«Perdi a Memória» ou «Sempre Ausente»), que parecem apresentar-se como o auto-
retrato de Variações enquanto génio.

Inês Amado da Silva é licenciada em Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
Encontra-se a concluir o mestrado em Teoria da Literatura na Faculdade de Letras de Universidade de 
Lisboa, com uma tese sobre Robert Musil e a relação entre estupidez e literatura.
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Rui Saraiva
Sofia Sousa

Variações não é (d)o tempo, nem é o tempo que o faz: Um estudo de caso sobre o 
legado e as reinvenções de António Variações

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, KISMIF Project 

O presente artigo tem como objetivo analisar a questão do legado e da reinvenção de 
António Variações, passando pelo seu percurso como barbeiro até atingir o estrelato na 
cena musical portuguesa. O principal foco será uma análise dos modos de apresentação 
de si e do legado deste artista – a forma como anda se perpetua ou não nos dias de hoje 
– e procurar compreender de que forma António Variações se via e era visto quer em 
termos artísticos que enquanto indivíduo através da análise das letras das suas músicas e 
o papel dos testemunhos encontrados é fundamental pois confirmaram e corroboraram as 
diversas variações que caracterizam António. 
No que concerne a análise das letras das músicas, o principal objetivo era compreender 
os sentimentos presentes ou identificáveis, procurando analisar em que medida estas 
permitem um estabelecimento ou afirmação de si mesmo, tendo para o efeito, sido 
criadas categorias de analíticas. Apesar do ponto selecionado se direcionar para o 
Legado e Reinvenções de António Variações, a escolha da análise do conteúdo das letras 
passou pelo facto e vontade/necessidade de perceber o que é que estas despoletavam, 
ou seja, assim, também é feita uma breve reflexão acerca das Bandas ou Artistas que 
fizeram covers das suas músicas e até dos álbuns. Deste modo, estas abordagens 
abriram o caminho para saber um pouco do que foi António Variações no dia a dia, desde 
a extravagância à simplicidade e o amor pela família e, inclusive, perceber de que forma 
este se perpetua nas nossas memórias. 

Rui Paulo Miranda Saraiva é licenciado em Filosofia e Mestrando em Sociologia na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, encontra-se a produzir dissertação sobre “Impactos da Reabilitação no Mercado do 
Bolhão”. Participou enquanto orador no colóquio “Philosophy of the City 2017” realizado na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. Tem como principais áreas de interesse e investigação Cultura, Urbanismo 
e Politica Culturais.
 
Sofia Alexandra Ribeiro de Sousa é licenciada em Sociologia e Mestranda em Sociologia na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, encontra-se a produzir dissertação sobre o Bairro do Cerco no Porto. 
Participou no KISMIF International Conference; no Colóquio “Philosophy of the City 2017” enquanto oradora; 
e conta também com dois artigos publicados na revista Porto24. Tem como principal área de interesse a 
Sociologia Urbana e Identidades. 
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João Rui
“Over Yonder” [estou além]– Variações em Inglês

Músico e tradutor das letras de António Variações

Nesta breve comunicação subordinada à tradução do legado de António Variações, será 
abordado o dilema da adaptação do ponto de vista de um músico. Serão também 
evidenciadas as razões da sua necessidade e dificuldade.
 
João Rui, licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é mais 
conhecido pela sua carreira como músico e vocalista do grupo Conimbricense a Jigsaw. Formados em 1999 
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os a Jigsaw contam já com 4 álbuns de originais: “Letters From The Boatman”, “Like The Wolf”, “Drunken 
Sailors & Happy Pirates” e o mais recente “No True Magic”. Estes álbuns têm um cariz conceptual, com uma 
forte componente lírica. Em 2015 tornou-se tradutor/adaptador oficial para inglês, autorizado pela família, do 
legado musical de António Varições. João Rui ocupa ainda funções como engenheiro de som e Produtor 
musical no estúdio Blue House onde foi gravado o álbum “No True Magic” e onde gravou e misturou já 
diversos álbuns de bandas tão diversas como Ghost Hunt, Twist Connection, Victor Torpedo, Portuguese 
Pedro, The Millions, Raquel Ralha e Pedro Renato, Mancines entre outros.

Andrea Ragusa
«Mas não consigo passar das letras»: poesia e poemas em Variações

ELT (Instituto de Literatura e Tradição) / Universidade Nova de Lisboa

Apesar da patente e indiscutível importância da poesia, da música e das tradições 
populares na formação e na obra de António Variações, não deixa de haver, ao longo de 
todo o seu percurso pessoal e profissional, constantes referências à poesia que se 
costuma definir 'culta', ou não popular. Não parece (e não é) um mero acaso que 
Variações apareça no panorama da música portuguesa dos anos 80 com uma versão de 
Povo que lavas no rio (1982): muito pelo contrário, a escolha, além de evidenciar a 
incontornável admiração por Amália, também surge, como o próprio artista afirmou, como 
«uma grande homenagem a esse espantoso poeta que foi Pedro Homem de Mello». 
Numa discografia em que a quase totalidade das letras são de autoria do próprio 
Variações, destaca-se ainda a célebre Canção (Dar & receber, 1984), com letras retiradas 
do homônimo poema de Fernando Pessoa. 

Com a presente proposta de comunicação pretende-se aprofundar o aspeto mais ligado 
ao alento poético que percorre a obra do artista minhoto, tentando analisar as possíveis 
conexões entre alguns dos seus temas e a poesia do cânone literário português. 
Andrea Ragusa (Turim, 1979) é licenciado em Letras pela Universidade de Turim (Facoltà di Lettere e 
Filosofia), mestre e doutorado em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa (FCSH), é 
investigador do IELT (Instituto de Estudos de Literatura e Tradição/unl) no âmbito dos estudos literários, 
tendo-se dedicado principalmente à literatura do século XIX e aos estudos comparatistas. Como tradutor, 
verteu para italiano algumas obras de autores de língua portuguesa, entre os quais Antero, Almada 
Negreiros, Pessoa, Wenceslau de Moraes e Fialho de Almeida.

Irene Leite
A sinceridade “popular” de António Variações 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Mais popular, menos santo, sempre António. Foi o título para um artigo de Bruno Vieira, 
na altura colaborador do "Som à Letra" (hoje "Scratch Magazine") sobre Variações.  
Mas quem era este senhor que ostentava orgulhosamente "Amália na voz"? De que falam 
as suas letras?
É o que tentaremos responder através desta recensão, passando por testemunhos de 
importantes personalidades do mundo da música nacional, entre estas Toli César 
Machado, que passaram pelo sempre admirável mundo novo de António.
O inventor da pop portuguesa foi um português. A partir das suas canções, genuínas, é 
possível traçar um perfil de certa maneira psicológico, até porque o músico português 
falava de forma descomprometida de situações do quotidiano. Do seu? Muito 
provavelmente. E da nação? Também. Variação era (e é) universal. Nesta comunicação, 
apresentaremos o artista Variações através das imagens, palavras e representações dos 
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músicos que interatuaram com ele, considerando a importância dos pares na constituição 
de uma cena musical pop.

Irene Leite é licenciada em Ciências da Comunicação (FLUP, 2009), e mestre em multimédia (FEUP, 2018). 
É atualmente jornalista na revista VIVA! , tendo liderado o projeto “Scratch Magazine” durante sete anos, e 
formalizado na ERC a publicação. Atualmente também é voluntária na rádio AVFM, com o programa 
“subúrbio”, dedicado ao melhor da cultura pop e alternativa.

�32



MESA_REDONDA

�33



Dissemediação

Como entender o impacto do fenómeno António Variações? O responsável por esse 
impacto foi a música, a imagem, a performance (em palco e nas encenações na TV e nos 
vídeos), a identidade reconfigurada? O impacto começou depois da edição dos discos ou 
antes, o que talvez explicaria a demora na gravação dos discos e as hesitações quanto ao 
rumo a seguir, em matéria de produção, escolha de músicos, etc.? Como viram os média 
António Variações? A partir de que momento é que perceberam que se tratava realmente 

de um fenómeno, artístico e popular? E como se relacionou ele com os média?

Estas as questões que ocuparão os participantes na mesa-redonda “Dissemediação”: 

Moderação: Nuno Galopim (RTP)
João Carlos Callixto (RTP)

Fausto da Silva (RUC)
Nuno Miguel Neves (FLUC - CLP)
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