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ABSTRA CT: Th e an alysis of Cantiga d e Santa Maria n.o 100 revealed the presence of 
semi-symbolic relations ruling both the musical and lyrical instances of the text, 
suggesting the general ho mology of aspectual configurations as an index o f a 
fund amental l evel n either verb al nor musical , but concerning th e song as a whol e. 
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0. Introdu ção 
 
 A estrutura rí mica do zejel (BBBA AA; ... XXXA AA ), estilo de poesia árab e-
andaluza em voga entre os séculos IX e XI, constituiu u m ponto de partida para u m 
sem-número d e complexi ficações  presentes  desde o p ri meiro momento  na poética 
ibérica em língua árabe, e que se torn aram posteriormente ainda mais comuns nos 
séculos vindouros, quando de su a assi milação e dissemin ação através  do trovadoris mo 
por todo o continente europeu . É u ma variante do  zejel a estrutura métrica e rí mica da 
Cantiga de Santa Maria n.o  100 (séc. XIII): 
 
Santa  Ma ria,    A 
Strela do dia,    A 
mostra-nos via    A 
pera  Deus  e nos g uia.   A’ 
   
Ca veer faze-los errados   B 
que perder fo ran per pecados  B 
entender de que mui culpados  B 
son; mais  per ti son perdõados   B 
da o usadia    A 
que lles fa zia    A 
fazer folia    A 
mais que no n deveria.   A’ 

Santa  Ma ria etc  AAAA’ 
  
A mostrar-nos d eves  carreira  C 
por gãar en tod a maneira   C 
a sen  par luz e verd adeira   C 
que tu dar-nos  podes  senlleira;  C 
ca Deus a ti a    A 
outorgaria    A 
e a querria    A 
por ti dar e da ria.   A’ 
   
Santa  Ma ria etc       AAAA’

  
Guiar ben nos  pod' o t eu siso  D 
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mais ca ren pera Parayso  D 
u Deus ten senpre goy' e riso  D 
pora quen en el creer quiso;  D 
e pra zer-m-ia    A 
se te pra zia   A 
que foss' a mia    A 
alm' en tal compannia.  A’ 

 
No poema, t emos u m estribilho sob a forma d e quatro versos com ri ma em ia, 

sendo três tetrassílabos (AA A) e o últi mo h exassílabo (A’); já as estro fes são 
organizad as em quat ro versos octossílabos mono rri mos (BBBB etc) seguidos po r u ma 
vuelta que, ao invés de se constituir por apenas u m verso com a ri ma do estribilho (A),  
como  no cânone cl ássico, apresenta-se como um sintagma rí mi co que reprodu z toda a 
estrutura rími ca e silábica do estribilho (AAA A’) . Podemos por conseguinte representar 
a estrutura aci ma como: 

 
 (AAAA’) (BBBBAAA A’)  (AAAA’)  (CCCCAAA A’) etc. 
estribilho    estrofe vuelta   estribilho    estro fe vu elta  etc. 
 

 Observe-se que a estrutura aci ma, com rel ação àquel a apresentad a pelo zejel  
canônico de Ibn Quzmán (Slei man , 2000), apres enta u ma considerável compl exi ficação  
- a qual, segundo Schack, já oco rria na época do poeta de Córdoba, não se tratando pois 
necessariament e de u ma “ evolução” sob u ma perspectiva diacrônica da estrutura 
elementar original (Schack, 1994). Note-se porém que o desenvolvimento formal aqui 
observado n ão se li mita à sintagmatização  da vuelta, atingindo de man eira 
ext remament e inventiva a própria estrutu ra rí mi ca do poema. Trat a-se do mecanis mo de 
ri mas intern as presentes no interior de cad a estro fe, mecanis mo esse evid enciado 
abai xo: 
 
Estrofe 1: 
 
Ca veer   Bi faze-los errados   B 
que perder  Bi fo ran  per pecados   B 
entender  Bi de que mui culpados  B 
son; mais  per   Bi ti son perdõados   B 
 
Estrofe 2: 
 
Amostrar-  Ci nos deves  carreira  C 
por gãar  Ci en toda manei ra   C 
a sen  par   Ci luz e verd adei ra   C 
que tu da r  Ci -nos podes  senlleira; C 
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 Assi m, o grupo de quatro  octossílabos monorri mos  co m ri mas B, C etc. 
apres enta uma subdivisão interna, formando-se co mo que u ma subestro fe tamb ém 
monorri ma em versos  trissílabos co m ri mas Bi, Ci  etc. 
 Façamos agora algu mas colocaçõ es que servirão co mo preâmbulo ao 
verdadeiro foco d esta sessão, qual seja: a investigação d as relações s emi -si mbólicas 
estabelecidas a partir d a semiotização das estruturas  rí mi cas co m o  plano do conteúdo 
em todas as suas instâncias , verb al e musical.  
 
1. Semiotização d a estrutura rí mi ca 
 
 U ma pri meira colocação diz respeito à const atação de que u m pro cedi mento 
estruturador co mo a instauração das rimas internas na terceira sílaba de cad a octossílabo 
provavel mente não poderi a abster-se de dei xar su as marcas na org anização do plano do 
conteúdo. Uma s egunda ch ama a atenção para o fato de qu e, em se tratando de u ma 
canção, o plano do conteúdo, seguindo os passos do plano de expressão, p assa tamb ém 
a cont ar, em nível de análise, com duas instâncias – v erbal e musical –  de geração  de 
efeitos d e sentido. Observemos a qu ais fenô menos estrutu rantes corresponde, em cada 
instância, o esquema de ri mas internas observado .  

Iniciemos por considerar a instância verbal. A pri meira propri edad e a chamar-
nos a at enção  é que, nas du as estrofes expost as, as ri mas internas se apresent am 
predo min antemente (co m u ma única exceção em cada estro fe) co mo  rimas pobres a 
partir de fo rmas verbais no infinitivo. Tal característica, no que tange à ord em 
gramatical , indicia u m interessante tipo de estruturação já pertinent e a questões de 
ordem semiótica, por des cortinar propried ades concern entes à chamada “forma do 
conteúdo”. Trata-se do fato de que o verbo qu ase sempre se faz aco mpanhar por u m 
complemento, seja ele seu objeto, seu predicativo ou algu m quali ficador sob a forma 
adverbial . Tal característica favorece fo rtemente a incidên cia de u ma aspectualização 
incoativa ou cursiva, sendo po r outro lado pou co propí cia à terminatividade ou à 
pontualidade. No plano dos valores, a emissividade tende pois a preval ecer com relação 
à remissividade, e o modal sobre o des critivo. No plano tensivo, equiv ale à 
preponderânci a da ext ensividade co m relação à intensividade. Pode-s e ainda in ferir a 
presença do traço emissivo pela simples satis fação da necessidad e gramatical ou 
semântica do complemento. Destaqu emos em cada v erso o t ermo que conduz sua ri ma 
interna e s eu respectivo co mplemento: 
 
Estrofe 1: 
 
Ca veer   Bi faze-los errados   B 
que perder  Bi fo ran  per pecados   B 
entender  Bi de que mui culpados  B 
son; mais  per  Bi ti son perdõados   B 
 
Estrofe 2: 
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Amostra r- Ci nos deves  carreira  C 
por gãar  Ci en toda maneira   C 
a sen(-)pa r  Ci luz e verd adeira   C 
que tu dar  Ci -nos podes  senlleira; C 
 Note-se qu e nem todos os compl ementos derivam de coerções gramaticais tão 
i mperativas quanto aqu elas referentes aos verbos amostrar ou dar, como se obs erva no 
complemento para perder; são por outro lado curiosas as construções em qu e o sentido é 
total mente vazio sem o co mpl emento, co mo aquelas observáveis junto a sem par (um 
adjetivo cujo referent e ainda não surgi ra na frase) e per (preposição que, n a situação 
aci ma, d epend e inteiramente do pronome para adquirir significação). Assi m, a subfrase 
inicial de cada verso se apresenta co mo inconclusiva, requ erendo a sub frase final p ara 
ganhar algu m sentido próprio . É precisamente a partir d e u m tal invent ário de 
características que pod emos constatar u m caráter emissivo co mum à estrutura de ri mas 
internas Xi, co m relação às finais X, caráter esse que estabelece por cons eguinte u ma 
pri meira relação semi -simbólica entre as estruturas rí micas e a organização do plano do 
conteúdo em sua instân cia v erbal. Abstendo-nos d e u ma maior apro fundamento quanto 
a esta interessant e propriedade no que tange à instância verbal, p assemos de pronto a 
nos debru çar sobre a estrutu ração musical do t recho em questão . 
 
2. Estrutura e aspetos musicais 
 
 Observa-se inicial mente a presen ça de u ma estrutura rít mi ca e acentual comu m 
a todos os  versos  de cad a estro fe, estrutura ess a evidenciad a abai xo: 

  
 E m t ermos métri cos, podemos distingui-la d entro do seguinte padrão: 
 

       
   |∨           ∨            −            |        |∨        ∨ |    | ∨         ∨       −                 | 
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  anapesto      pirríquio anapesto 
  
 Note-se que p ara a obtenção da estrutura métrica aci ma, dois procedi mentos 
peculiares à tradição da escansão poética foram to mados: considerar a semíni ma 
pontuada e a colch eia ligad as co mo fazendo parte de uma única longa, pelo fato d e às 
duas di ferentes alturas co rresponder u ma única sílaba d a letra; considerar as duas 
semínimas finais como u ma única longa, pelo fato de desprezar-se normal mente p ara 
efeitos de escansão a últi ma sílab a do verso quando átona, aliando-se aind a a t al 
argu mento o fato de amb as as s emíni mas ap resentarem a mes ma altura. Assim, a 
estrutura anapesto-pirríquio-an apesto apresenta-se co mo p adrão a dominar a métrica de 
cada verso das estrofes . Observ emos porém uma fund amental particularidade que não 
nos pode passar despercebida: a relação entre o primeiro e o segundo an apesto. Not e-se 
que o pri meiro, marcado em azul, apresenta durações dobradas em relação ao segundo, 
romp endo a ap arente si metri a da estrutura a que cheg amos . Fica assim p atente, além da 
tendência do verso à si metria, u m efeito de sentido de aceleração do pri meiro ao últi mo 
metro . A partir disso, podemos inferir que, to mando a du ratividade como valor relativo, 
o pri meiro an apesto o apresenta em sua qualidad e emissiva e mod alizadora, ao passo 
que o segundo o porta por oposição  em s eus aspectos  remissivos e descritivos.  

Outro aspecto musical relacion ado à oposição entre o p ri meiro e o segundo 
anapesto é a direcionalidade melódica: o an apesto emissivo se associa, bastante 
sintomaticament e, ao aspecto modulatório de ascendênci a/abertura, ao p asso que o 
remissivo o apresenta enquanto d escendên cia/ fechamento. Conclui-se que podemos 
inferir aqui que a relação de s emi-si mbolismo v erificada anteriorment e rel aciona 
categori as dos planos do conteúdo e da expressão do texto tanto em sua instânci a verb al 
quanto musical. Isso porque se observa u ma associação entre a fratura em ri mas internas 
da estrutura rí mica da cantiga, ou seja, seu plano da exp ressão  verbal, e a organização 
do respectivo plano do conteúdo, cuja estrutura tensiva n a área d a fratura é marcada 
pela oposição  entre emissividade e remissividade. D a mesma forma, no que tang e à 
instância musical , a fratu ra se apresenta justamente co mo frontei ra entre as duas 
semi frases d e dois co mp assos correspondente à frase estró fica, observ ando-se no 
respectivo plano do conteúdo a mes ma oposi ção entre valores emissivos e remissivos. 
Antagonizam-s e ainda as subfrases musicais sob a forma d a oposição entre os aspectos 
tensivos modulató rios de abertura e fechamento , de continuidade (duração) e 
descontinuidade (b revidad e). Procu remos esquematizar e sintetizar tal grande relação 
através da figura abai xo: 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 866-872, 2004. [ 870 / 872 ]



 
 

 
3. Conclusão 
 
 Observad a inicial mente a vigência de u ma relação de ho mologia ent re 
categori as de o rganização  formal do pl ano de expressão verbal – representad a aqui por 
sua estrutura rímica – e a forma de s eu respectivo plano do conteúdo na can ção em 
análise, v eri ficamos em nosso estudo a presen ça de relações análogas dentro da 
instância musical, org anizando -se os planos de expressão e cont eúdo musical a partir 
dos mes mos fundamentos aspectuais que regulam su a instância verbal. Ao 
identificarmos organizaçõ es aspectu ais modulatórias e tensivas compatíveis em todos os 
níveis e planos tanto na instância verbal quanto musical, parece con firmar-se a hipótese 
de que u m mes mo plano pro fundo esteja a organi zar as duas instâncias; u m nív el 
pro fundo não exclusivamente verbal ou musical, mas sin crético, cancional . Por outro 
lado, investigações mais apro fundadas podem vir a con firmar a co mpatibilidade de 
con figurações aspectuais como fundamento da adequação entre letra e música na 
canção, trazendo algu ma luz a essa questão da problemáti ca cancional até agora 
relegada ao subj etivis mo e ao empiris mo. Cu mpre ainda destacar desd e já u ma 
observação que nos parece da maio r import ância. Se é de se esperar que a repetição em 
cada estro fe do plano de exp ressão musical se associe a u ma mes ma configuração 
aspectual , tal sem dúvida não era, até o mo mento, nossa expect ativa co m rel ação à 
instância verbal. De fato, pou co se estudou, no que tange ao do mínio do plano do 
conteúdo, a resp eito das i mplicações semânticas e/ou sintáticas d a vigência, em cada 
estro fe, de u ma mesma estrutura formal , métrica e/ou rí mica, a organizar o plano de 
exp ressão . A ho mologia generalizada veri ficad a na presente análise nos sugere u m 
caminho  investigativo aparentemente bastant e promissor para o escl areci mento dessa 
questão. Assi m, letra e música co rrespond eriam a conversões e convocações  de u m 
mes mo nível fund amental em di ferentes semiologias simultaneamente, o que nos abre 
u ma perspectiva con ceitual e metodológica de excepcional clareza para u ma 
investigação do sentido no caso citado e, possivel mente, co mo tudo leva a crer, em todo 
o gênero representado  pela Canção.  
 
RESUMO: A análise d a Cantiga de Santa Maria n.o 100 revelou a vigência de relações 
semi-simbólicas co muns tanto à instância musical quanto  verb al do texto, apont ando a 
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homologia g eneralizad a d as con figurações  aspectuais como  indício d e u m nív el 
pro fundo não exclusivamente verbal nem musical , mas  cancional. 
 
PALAVRAS-CHA VE: semiótica; análise musical; semi-si mbolis mo; sincretis mo; 
canção.  
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