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RESUMO:
O Cante do Alentejo (Sul de Portugal) é uma expressão musical polifónica de tradição rural, cantada
a três vozes, o Ponto e o Alto (solistas) e ainda pelos Baixos ou coro. Foi reconhecido pela
UNESCO em 2014 como Património Cultural Imaterial da Humanidade. O Cante constitui a
dimensão mais expressiva da identidade do Baixo Alentejo e do Alentejo Central.
PALAVRAS-CHAVE
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RESUMEN:
El Cante del Alentejo (sur de Portugal) es una expresión musical polifónica de tradición rural,
cantada en tres voces, el punto y alta (solistas) y también la baja o el coro. Fue reconocido por la
UNESCO en 2014 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Cante constituye la
dimensión más expresiva de la identidad del Bajo Alentejo y del Alentejo Central.

1 Esta comunicação foi apresentada na sede da Delegação da UNESCO em Beja (Portugal), no dia 25 de
Novembro de 2017
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PALABRAS CLAVE
Cante, tradición rural, Patrimonio Cultural Inmaterial

O Cante Alentejano, inicialmente circunscrito ao Baixo Alentejo e à zona raiana com o Alentejo
Central, é uma expressão musical polifónica de tradição rural, normalmente sem acompanhamento
instrumental. O Cante é, desde novembro de 2014, reconhecido pela UNESCO, como Património
Cultural Imaterial da Humanidade.
Esta expressão musical é cantada a duas vozes sulistas – o ponto e o alto – que se entrosam com um
coro – os baixos. O ponto inicia o espécime com uma “cantiga”, a seguir o alto inicia a “moda”,
cantando o primeiro verso a solo, seguindo-se pelo coro, em que se juntam todos, sobressaindo o
alto por entre os demais. A moda – o coro – é que designa o Cante. Depois do coro, normalmente, o
mesmo ou outro ponto, canta outra cantiga, e esta é também seguida pela mesma moda, que é o
estribilho.
O Cante é por isso uma expressão musical polifónica, muita rara entre os cantares tradicionais.
O Cante constitui a manifestação mais evidente da cultura e da identidade do Alentejo, mais
enraizado no Baixo Alentejo, dado que a sua migração para norte se fez depois da Revolução de
Abril de 1974. Espelha-se na população que o canta e que o escuta, sendo um fenómeno partilhado,
não só pela população rural, como ainda pelo resto da população residente e entre os migrantes
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alentejanos na região da Grande Lisboa e até mesmo no estrangeiro.
Antes da implantação do regime corporativo do Estada Novo, as manifestações folclóricas, onde o
Cante se inclui, eram quase sempre espontâneas, na taberna, no largo e nas ruas das aldeias e vilas,
no trabalho ou no caminho de ida e volta para o trabalho. A taberna era, por excelência, a sua
catedral, onde os homens pela noitinha se juntavam e entre três dedos de conversa e dois copos de
vinho puxavam por uma cantiga à qual se lhe seguia uma moda.
Mas o Cante também se fazia com mulheres, normalmente na monda ou noutras tarefas rurais
femininas. E era ainda mais rico quando se juntavam vozes de homens e de mulheres na ida e vinda
para o trabalho ou em tarefas mistas como a ceifa.
Neste curto artigo, pretendemos fazer uma abordagem do conteúdo de um dos temas da poética do
Cante, porque as reflexões deste tipo podem dar um contributo significativo para identificar a
natureza da identidade da região.
Chamou-nos à atenção a ocorrência frequente, nessa poética, do tema Mãe e do tema Natureza que,
em nosso entender, configura uma representação sagrada do mundo. É a Mãe humana, símbolo de
fertilidade e protecção, que está presente: a Mãe que nos gestou; e a Mãe Terra/Natureza, a quem se
dá uma atribuição sagrada, tal como queremos mostrar a seguir.
O antropólogo Mircea Eliade diz-nos a este respeito que “a primeira valorização religiosa da Terra
foi «indistinta», quer dizer que ela não localizava o sagrado na camada telúrica da Terra
propriamente dita”, porque “tudo o que está sobre a Terra está em conjunto e constitui uma grande
unidade”. E acrescenta a seguir que a “Terra, com tudo o que ela sustém e engloba, foi, desde o
começo, uma fonte inesgotável de existências (existência entendida como ser), que se revelam ao
homem imediatamente” (Eliade, 1992: 309). Com efeito, a Terra é também símbolo de fertilidade e
fecundidade, fonte de vida. A Terra é Mãe, porque é gestante de tudo o que a constitui e nela habita.
A Mãe humana aparece também como a gestante que continua o gesto da criação, sendo fértil e
fecunda quando gera o nascimento.
O homem tem um papel secundário neste processo, limitando-se a legitimar, em jeito de adopção, o
filho que a mulher gerou. Com efeito, a referência à Mãe é que é recorrente, enquanto o pai fica
ausente nos motivos poéticos do Cante
Na tradição cristã, a Mãe assume um parentesco com o sagrado, através da simbologia de Maria,
Virgem Maria, Mãe do filho de Deus. A Mãe gestante é pura como Maria e é por isso sagrada,
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porque a pureza é um atributo do sagrado. Muitos espécimes do Cante sugerem-nos isso, enquanto
não existem referências equivalentes para o pai.
Vejamos de perto alguns exemplos:

Eu vi minha Mãe rezando
Aos pés da Virgem Maria
Era uma santa rezando
Ao que outra santa dizia
Neste espécime vimos claramente a relação com o sagrado, pondo lado a lado a Mãe do céu, a
Virgem Maria, com a Mãe humana.
E a seguir uma cantiga onde também essa sacralidade desponta.
O minha Mãe, minha Mãe
O minha Mãe, minha santa
Uma Mãe é sempre Mãe
De um filho que chora ou canta
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Na cantiga a seguir vem a reverência à Mãe do céu:
O minha Mãe dos trabalhos
Para quem trabalho eu
Trabalho para a Mãe do céu
Que a da Terra já morreu
Vemos por estes exemplos e por outros que o cancioneiro do Alentejo possui, que a referência à
Mãe humana é recorrente, e que a sua sacralidade também. Contudo, não existem cantigas e modas
equivalentes para a figura do pai.
Vejamos este exemplo raríssimo em que se fala do pai, que parece contrariar a regra:
Aurora teve um menino
Tão pequenino
O pai quem será
É o Zé da Daroeira
Que foi prá ribeira
Mais tarde virá
De facto, esta referência bem rara à figura do pai não anula o que dissemos um pouco atrás. Neste
espécime a Mãe é gestante (Aurora teve um menino), enquanto o pai não está presente, é apenas um
pai ausente.
Olhemos agora para a Terra/Natureza/Alentejo, para os espécimes que conferem a sua sacralidade:
As mondadeiras cantando
Suas penas seus amores
Não cantam estão rezando
Num altar cheio de flores
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Aqui até o Cante aparece como sagrado, quando a moda diz “não cantam, estão rezando”, e a Terra
é um altar, por isso sagrada.
Logo a seguir:
Num altar cheio de flores
Cada uma é um desejo
Os anjinhos são pastores
A capela o Alentejo
O Alentejo aparece neste espécime claramente como sagrado, altar cheio de flores, capela,
santuário.
Esta sacralidade é mais explícita ainda na moda que vem a seguir:
Alentejo, Alentejo
Terra sagrada do pão
Eu hei-de ir ao Alentejo
Ainda que seja no Verão
Ver searas a aloirar
Na imensa solidão
Alentejo, Alentejo
Terra sagrada do pão
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Esta moda “Alentejo, Alentejo” é um exemplo dos mais evidentes da sacralidade do Alentejo,
enquanto Terra/Natureza, Mãe gestante, de cuja fecundidade e fertilidade brota o pão, sagrado pão
da mitologia cristã, principal sustento do homem alentejano.
Por outro lado, em jeito de retribuição do pão que a Terra oferece, o homem oferta-se à Terra, em
rito sacrificial, depois de completar o ciclo vital, quando afirma “eu pago à Terra em morrendo”,
salvando com honra a dívida que contraiu para assegurar a sua própria vida, como é expresso na
moda que vem a seguir:
Eu sou devedor à Terra
A Terra me está devendo
A Terra paga-me em vida
Eu pago à Terra em morrendo
A Terra oferta com pão, à Terra se paga com o corpo, ou à Terra se retribui em troca do que ela
oferece. Vejamos a seguir:
Tenho no quintal um limoeiro
Junto ao Canteiro da hortelã
Ele dá limões o ano inteiro
E eu em troca rego-o todas as manhãs
O homem aqui agradece e retribui ao limoeiro, enquanto parte da natureza, em troca dos limões que
recebe.
Vemos assim que tanto a Mãe humana que nos deu vida, quanto a Mãe Terra/Natureza/Alentejo
(que se fundem numa única entidade), são ambas gestantes, símbolos de fertilidade e fecundidade e
ambas sagradas. A Mãe humana completa a cosmogonia, dando-lhe continuidade através da
gestação.
Circularidade, repetição, sacrifício, o Cante apela ao sagrado, configurando uma hierofania onde se
entrosa uma crença cristã específica com uma crença pagã difusa, mesmo quando se trata dos
Cantares profanos2.
2
No Alentejo há o Cante profano e o Cante sagrado, donde se destacam os cantares da quadra natalícia, como
os cantares ao Menino e as Janeiras.
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Tantas vezes se disse que o homem alentejano não era religioso, confundindo-se participação
litúrgica com crença religiosa. De facto, ele pouco frequenta a igreja, mas adora a Terra e a Mãe
enquanto entidades sagradas, porque são elas a fonte da vida.
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