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Resumo 

 

A obra de Nelson Rodrigues caracteriza-se por sua grandiosidade substancial e pela 

popularização do teatro moderno. Entre suas peças, destacou-se O beijo no asfalto por 

possuir uma linguagem simples, corriqueira e uma nova estrutura de diálogo. Pautado por 

essa linguagem, o presente artigo possui uma fundamentação teórica relacionada à estrutura 

do drama em questão, ao estilo de Nelson Rodrigues e contemplando temas como 

linguística e semiótica. Pretende-se fazer um levantamento de potenciais bordões da Obra O 

beijo no asfalto e, a partir de uma metodologia de pesquisa baseada no estudo dos signos, 

relacioná-los com as três categorias da experiência desenvolvidas por Charles Peirce: 

primeiridade, secundidade e terceiridade. Uma vez que esses bordões não têm o intuito de 

personificar prontamente cada personagem, eles permanecem na definição de prováveis.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo foi desenvolvido pelo fato de 2012 se caracterizar como ano centenário 

de Nelson Rodrigues. Aproveitando esse acontecimento e unindo à nossa admiração pela 

carreira literária do autor e grande proximidade com o contexto semiótico e 

comunicacional, optamos por estudar uma pequena parte da obra rodriguiana rica em 

significância. 

Busca-se analisar a presença de bordões na peça O beijo no asfalto com base na 

sociolinguística, na pragmática e na semiótica. Pretende-se descobrir qual é a relação desses 
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bordões com o campo de estudo dos signos, bem como a existência de frases famosas 

criadas por Nelson Rodrigues na obra em questão. Além disso, qual seria a relevância dessa 

forma de linguagem no entendimento da obra? De que forma ela interfere no conteúdo da 

peça?  

Daremos um parecer sobre linguagem teatral para situar o leitor e facilitar o 

entendimento da peça O beijo no asfalto. Focando, assim, no enredo e na estrutura 

fragmentada do drama, baseado em diálogos com cortes bruscos que, segundo críticos, 

caracteriza uma das maiores invenções de Nelson Rodrigues.                

Durante o desenvolvimento, o leitor encontrará definições que vão da Linguística à 

Semiótica e do teatro à Sintaxe. 

 

A Linguística e os bordões 

  

É comum ouvirmos nas ruas, na TV, no rádio expressões que nos remetem à 

sensação de já as conhecer. De fato, já tivemos contato com elas antes. A Linguística, 

ciência que se dedica em estudar a linguagem e suas mais variadas extensões, dá a essas 

expressões rotineiras o nome de bordão.  

Rabaça e Barbosa (2001) definem como “frase ou palavra característica repetida 

frequentemente por um personagem para efeito cômico” (p.79).  

Historicamente, os bordões têm início em programas humorísticos de rádio e TV e 

intencionalmente são escritos para caracterizar um personagem e dar a ele maior carisma e 

proximidade com o público.  Público esse que, por sua vez, tomará para si a expressão e a 

utilizará no cotidiano, fazendo com que a mensagem deixe de ser meramente 

entretenimento e se insira no contexto da sociedade. A imediatez do cotidiano faz com que, 

muitas vezes, o cidadão se apoie em determinadas frases lançadas pela mídia para emitir 

mensagens de efeito com uma maior facilidade. Os bordões facilitam essa emissão rápida 

de mensagens. 

Bordões são geralmente frases fáceis, rápidas e curtas e em sua maioria não 

possuem caráter linguístico desenvolvido, caracterizando um estilo de linguagem popular. 

  

O estilo não se forma com palavras preciosas, mas com palavras próprias 

naturais, que não podem ser substituídas. Sob uma expressão feita, há uma 

palavra simples que é a única que se deve empregar a todo custo. 

(ANDRADE e MEDEIROS, 2006, p.274) 
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Essencialmente, o bordão segue a mesma estrutura de linguagem da frase-feita. 

Frases continuamente usadas com a intenção de evidenciar uma opinião, de concordar ou 

discordar com determinada situação. Para Andrade e Medeiros (2006), “a frase-feita define-

se como forma consagrada. Trata-se de um conjunto de palavras que é usado sempre que se 

deseja exprimir ideia semelhante.” Contudo, os bordões possuem um humor autêntico que 

define a personalidade de um personagem e, por isso, são muito mais marcantes e criativos 

do que as frases feitas e os famosos clichês. 

 

Um olhar da Semiótica 

 

 Pela definição mais clássica de Teoria da Comunicação, uma mensagem para ser 

emitida com sucesso necessita de emissor e receptor. Aquele que a emite se utiliza de 

convenções para que aquele que recebe a compreenda. Emissões essas que são 

denominadas signos. 

 

Uma mensagem qualquer é composta pelo falante / emissor a partir de uma 
seleção promovida num repertório de signos. Pode-se dizer que signo é tudo 

aquilo que representa outra coisa, ou melhor, na descrição de Charles S. 

Peirce, é algo que está no lugar de outra coisa. Compreende-se que sem 

signo, a comunicação seria praticamente inviável, pois pressuporia a 
manipulação, a todo instante de objetos sobre os quais incidiria o discurso. 

(COELHO NETTO, 1990, p.20) 

 

A semiótica opera com sistemas de significação e análise de signo, a partir de um 

elemento material (objeto) e elemento abstrato (signo), o qual será responsável por gerar 

sentido. Faraco e Tezza (2008) afirmam que “todo signo é, antes de tudo, um elemento 

material e sua forma.” Signo é uma espécie de projeção do objeto. Dentro desse processo de 

significação, o semioticista Peirce dividiu os signos em três diferentes categorias: ícone, 

índice ou símbolo. 

Define-se como ícone o elemento abstrato (signo) que mantém uma relação de 

analogia por imagem e semelhança com o seu referente (objeto). A ilustração de um objeto 

pode ser considerada um ícone por fazer referência em analogia e ser semelhante a ele. Já o 

índice possui uma relação direta com seu referente – o próprio objeto acaba deixando 

marcas no signo, como pegadas na areia. Elas são indícios de que ocorreu uma ação naquele 

local, de que alguém passou por ali e deixou rastros. Um signo é visto como símbolo 

quando a relação com o referente é arbitrária, o signo liga-se ao objeto como uma 
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convenção, uma lei. A Língua e as palavras são vistas como símbolos por terem significado 

único. 

 

Assim, a convenção estabelece para uma determinada forma material o seu 

sentido. Nos sinais de trânsito, uma placa circular com um “E” atravessado 
por uma faixa diagonal vermelha representa convencionalmente que 

naquele local é proibido estacionar. Se o observador desconhece a 

convenção do trânsito, a placa não tem sentido algum. (FARACO e 
TEZZA, 2008, p. 41) 

 

Além de convenções, leis, para Peirce, os símbolos são construídos também por 

hábitos, vivências, repetições na vida das pessoas. 

 

A ocorrência repetida de uma ideia geral e a experiência de sua utilidade 

resulta na formação de um hábito ou fortalecimento daquele hábito que é o 
conceito; ou se o conceito já é um hábito cuidadosamente compacto, a ideia 

geral é a marca do hábito. (RODRIGUES apud p.134 SANTAELLA, 2000) 

 

Peirce (2000) desenvolveu ainda uma segunda teoria de signos que se baseia na 

relação de significante e significado e, a partir das três categorias da experiência – 

primeiridade, secundidade e terceiridade – propõe a definição de semiose como sendo a 

geração de signos por outros signos. 

Especificando melhor as categorias da experiência, Peirce (2000) coloca a 

primeiridade como referência a uma abstração pura e ocorre quando o fenômeno chama a 

atenção da consciência do espectador e faz com que ele tenha interesse em desvendá-lo. A 

primeiridade é uma espécie de hipótese, pode ser que a questão levantada seja comprovada, 

mas também pode ser que não passe de senso comum. A secundidade é colocada como 

alusão a um correlato, como um indício de que algo deve ser e possui uma grande 

possibilidade de que, então, o fenômeno realmente seja o que parece ser. Já a terceiridade 

relaciona-se com realização, lei e capacidade de representar. Essa categoria da experiência 

não pode ser e não parece ser, ela simplesmente é. O fenômeno foi comprovado e torna-se, 

dessa maneira, uma representação oficial. Por mais que haja um código comum a ser 

seguido para que se tenha comunicação, a Língua possui muitas variações. Existindo, 

assim, diferentes níveis de linguagem. 

Com a intenção de traçar um paralelo com bordões, partimos do princípio de que 

uma frase é construída através de uma Língua, que é codificada por letras e letras são 

símbolos. Para esse autor, o símbolo por ser uma convenção, uma lei, representa a terceira 
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categoria da experiência, a terceiridade. Logo, bordões estão no nível da terceiridade, o “é”, 

a generalização, a emissão de uma norma, lei. Dessa maneira, assumimos que falar um 

bordão é como falar um fato, algo que já foi reconhecido pela ciência. Por outro lado, esse 

gênero de linguagem é muito utilizado pelas pessoas no dia a dia e pode ser considerado 

como senso comum, agindo através de imagem, semelhança e analogia – como uma frase 

de efeito que resume um momento – um ícone, ou seja, também pode ser visto como 

categoria da primeiridade. Um bordão pode ainda estar na categoria de secundidade pelo 

fato de haver a possibilidade de possuir pronomes demonstrativos, ou seja, signos que 

fazem referência a terceiros. Por exemplo, ao citar a frase “Conheço aquele homem”, o 

emissor da mensagem faz, inconscientemente, referência a um terceiro objeto ao utilizar a 

palavra “aquele” que por sua vez remete a “homem”. 

Apesar de os bordões serem frases ou palavras características repetidas 

frequentemente por um personagem para efeito cômico, não devemos levar em 

consideração somente a linguagem verbal, mesmo que o objeto a ser estudado o seja. Deve-

se admitir que nas entrelinhas de um bordão há uma linguagem sígnica que possui muito 

mais conteúdo a transmitir do que somente palavras unidas por uma convenção. Por mais 

que esses atos de fala indiretos sejam utilizados para representar momentos instantâneos, 

não se pode ignorar o fato de se ter algo a mais a ser compreendido. Segundo Searle, 2002, 

“quase todas as obras de ficção importantes transmitem uma ou mais ‘mensagens’, que são 

transmitidas pelo texto, mas não estão no texto”. 

A Estética da Recepção afirma que essa linguagem das entrelinhas, a parte “não 

escrita” do texto estimula o leitor a buscar cada vez mais respostas aos problemas do 

personagem e a participar numa tentativa de preencher lacunas do texto que não estão 

explícitas. Ela permite interpretações distintas e a chance de expandir a mente do leitor, 

abrir novos horizontes de significações e até revelar características peculiares dos 

personagens de forma sutil e quase imperceptível. 

 

Finalmente, podemos considerar que a cada sistema de significantes 
(léxicos) corresponde, no plano dos significados, um corpo de práticas e 

técnicas; esses corpos de significados implicam, por parte dos consumidores 

de sistemas (isto é, “leitores”), diferentes saberes (segundo as diferenças de 
“cultura”), o que explica que uma mesma lexia (ou grande unidade de 

leitura) possa ser diferentemente decifrada segundo os indivíduos, sem 

deixar de pertencer a certa “língua”; vários léxicos – e, portanto, vários 

corpos de significados – podem coexistir num mesmo indivíduo, 
determinando, em cada um, leituras mais ou menos “profundas”. 

(BARTHES, 2003, p.49)  
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Linguagem teatral, teatro moderno e Nelson Rodrigues 

 

Apesar de unidirecionais, a linguagem e a comunicação teatral são bastante 

complexas, pois possuem proximidade com o público, fator presente unicamente nessa 

forma de interpretação por ser ao vivo. O cenário, os atores, a iluminação, o texto e o 

próprio “desenrolar” da peça são signos que juntos criam uma rede de significados para o 

receptor da mensagem.  

 

O diálogo teatral deve assim recorrer a certas convenções destinadas a 

trazer ao espectador as informações necessárias à compreensão dos 
acontecimentos. Ele difere do diálogo real em que faz frequentes referências 

à situação das personagens. (VANOYE, 1998, p.193) 

 

Dentro dessa questão semiótica, faz-se importante a avaliação da importância da 

parte “não escrita” do texto, dotada de muita significação. Essas entrelinhas funcionam 

como um convite ao leitor/espectador a preencher as lacunas com a própria mente, a partir 

de suas experiências de vida.  

Algumas peças teatrais exigem pouco do espectador, outras, por serem ricas em 

signos e plenas de função poética, demandam maior esforço e participação do receptor no 

processo de decodificação da mensagem. 

           Com ideias e textos inovadores e, através de temas que buscavam dar mais 

veracidade às situações inspiradas no cotidiano, o teatro moderno inseria-se no Brasil. 

E foi com o dramaturgo Nelson Rodrigues que o país enraizou o modernismo ao estilo de 

dramaturgia. Em 1943, a partir da obra Vestido de Noiva (1943), enquadrada dentro das 

peças míticas do autor, Rodrigues transformou o papel do diretor de teatro no Brasil, 

revolucionando a linguagem dramática através de uma nova maneira de contar história, não 

dando tanta importância à temporalidade existida até então e à divisão em começo, meio e 

fim.  

O autor, conhecido como anjo pornográfico, não chocava a plateia pelo absurdo da 

mentira, mas sim pelo absurdo da verdade. Nelson Rodrigues na fase inaugural de suas 

obras traz seus personagens numa vertente mítica, revelando o homem como alguém além 

da carne e osso.  

Já na segunda fase do autor, a ênfase é dada não mais a esse homem imortal, mas 

sim ao homem que morre. O cenário torna-se o subúrbio e os personagens passam a ser 

muito mais reais. Nessas suas peças, agora classificadas como tragédias cariocas, mostrava-
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se, através de personagens marcantes, o ser humano sem máscaras ou conceitos impostos 

pela sociedade. Embora trouxesse ao público a sensação de realidade, os personagens que 

compunham as obras eram deformados pelo pessimismo, mas que, dessa maneira, 

retratavam o que de mais sujo pode existir no ser humano. Esses arquétipos criados por 

Nelson Rodrigues apresentaram ao público uma inovação na linguagem teatral, muito mais 

suja, dotada de gírias e, assim, criava-se uma aproximação entre a obra e quem as via. Em 

seus textos, a verdade permanecia nua e crua, fazendo com que o espectador se sentisse a 

própria consciência de cada personagem. O autor utilizava como temática fatores presentes 

no dia a dia, mas pouco articulados e reprimidos por determinadas regras.  

Nelson Rodrigues apresenta personagens movidos por seus desejos, tementes à 

morte. Homens que estão constantemente em confronto com a pureza e a impureza, 

rebaixados à condição animal pela sexualidade e por suas consequências. O sexo, no teatro 

rodriguiano, atrai pelo que tem de obscuro. É voltado a um prazer psicológico, envolto de 

culpa e aliado a uma espécie de sadomasoquismo. Nas peças há horror à vida, atração 

doentia pela morte, medo de que ela seja solitária, suicídio a dois. Assuntos que chocam e 

que caracterizam um caráter forte e desafiador. 

Nos dramas, há predominância do pessimismo, do corpo, do pecado, do sexo e 

daquilo que é tido como absurdo. Ao utilizar uma linguagem simples e direta, Rodrigues 

retrata a realidade suburbana e escancara o que de pior existe no ser humano. Suas 

personagens possuem neuroses e taras desmascarando as mais variadas classes sociais, o 

que era visto com receio por outros autores e pela população. 

 

No teatro de Nelson Rodrigues, com a família como matriz recorrente dos 

conflitos, seu universo define jogos de poder que se entrelaçam em paixões 

da vida privada que, apesar de intensas, desmedidas, à diferença da tragédia 

clássica, envolvem personagens de menor estrutura. No elenco masculino, 
são as figuras do “pequeno homem”, ultrapassado pelas circunstâncias, 

enredado numa crise de valores que atravessa sem ver seu desenlace funesto 

ganhar sentido, repercutir em esferas mais amplas. (XAVIER, 2003, p.162) 

 

A partir de um drama bem humorado, as tragédias cariocas como A Falecida (1953), 

Perdoa-me por me traíres (1957), O beijo no asfalto (1960) retratam um mundo trágico de 

maneira divertida e popular. Ao mesmo tempo em que o riso toma conta da plateia, certos 

diálogos constrangem o público e provocam nojo e medo. O autor espera o momento certo 

para gritar no ouvido do espectador aquilo que ele já sabe, mas por convenções sociais, tem 

vergonha de admitir. 
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A linguagem de O beijo no asfalto 

 

A tragédia carioca de maior sucesso do autor, O beijo no asfalto (1960), é 

ambientada no subúrbio do Rio de Janeiro e retrata como tema principal o sensacionalismo 

e o poder de manipulação da mídia. Rodrigues escancara a imposição de valores morais e 

midiáticos através de um personagem mortal, morador do subúrbio carioca e vítima de 

determinadas convenções sociais. Um gesto solidário, por influência da mídia, torna-se um 

escândalo e “acaba” com a vida de uma família. 

Em O beijo no asfalto (1960), Nelson Rodrigues inaugura uma nova forma de 

escrita ao utilizar diálogos com cortes bruscos, no qual o discurso é interrompido rudemente 

por ponto final, causando a impressão de que a fala está incompleta.  Essa técnica, além de 

reproduzir naturalidade e dar um ritmo maior a peça, cria um clima nervoso, tenso, o qual 

define a atmosfera do enredo e ainda exige do leitor o preenchimento dessas “brechas”. A 

partir dessa nova linguagem, da inserção de gírias e das contrações gramaticais como “né” e 

“prá”, criou-se uma inovadora maneira de interagir com o público. Público esse que agora 

“transportava-se” para cima do palco. 

 

Dália – Olha! 

Selminha – O quê? 

Dália – Acabou o café. O pó. 
Selminha – Mas tinha! 

Aprígio – Não precisa! 

Dália – Eu me esqueci de. 
Selminha – Pede na vizinha. 

Aprígio – Escuta. 

Dália – Chamei pelo muro, mas não tinha ninguém. 

Selminha - Dá um pulo. 
Aprígio – Ouve, Selminha. Até é bom. Não estou bem e o café. 

(RODRIGUES, p.19) 

 

Os bordões da peça 

 

Nelson Rodrigues, de maneira aparentemente simples e direta, se comunica com o 

público e choca por tocar em assuntos reprimidos pela sociedade. A genialidade da 

linguagem do autor está na construção de diálogos a partir de frases ditas no dia a dia do 

subúrbio. O conteúdo dessas frases de efeito é de construção sintática básica, o que facilita 

o entendimento e ajuda a difundir a obra, visto que se assemelha em muito com o dialeto 

popular. 
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Por definição, bordão é uma expressão pautada intencionalmente pelo escritor – o 

criador do personagem – com a finalidade de causar humor. Essa expressão se caracteriza 

também por ser frequentemente repetida pelo personagem. 

Nelson Rodrigues é conhecido por muitos de seus bordões, que de maneira 

sarcástica são carregados de humor e realidade. Através de ironia e frases bem trabalhadas, 

o autor marcou época e seus bordões são utilizados até hoje. O autor construía, em poucas 

palavras, expressões inteligentes para definir o ser humano e trazer à tona o interior, o 

âmago das pessoas.  

Todavia, em O beijo no asfalto, o autor ao invés de transcrever essas suas passagens 

marcantes para a fala dos personagens, utiliza frases do cotidiano e, dessa forma, retrata um 

ser humano normal, típico. Isso resulta no enaltecimento de sua obra não só pela linguagem 

verbal, mas também pelo subtexto que revela os sentimentos mais reprimidos do 

personagem, imperceptíveis numa análise superficial e exclusivamente do texto. Os 

diálogos interrompidos bruscamente por ponto final na peça dão ao leitor a possibilidade de 

“adivinhar” o que o personagem irá dizer, provocando maior interatividade e criando 

múltiplos sentidos.  

Algumas das frases marcantes extraídas de O beijo no asfalto: 

 

Tenho uma bomba pra ti! Uma bomba! 

O chefe me disse o que não se diz a um cachorro! 

Deixa de ser burro, Cunha! 

Manda ele cair fora! 
Vai, vai! Desinfeta! 

Estou mais sujo do que pau de galinheiro! 

Você não é de nada. 
Eu sou a mulher mais feliz do mundo. 

Não te mete. 

Por essas e outras que a polícia baixa o pau 

Papai não dá pelota para Arandir. Nem bola! 
Uma boquinha você faz? 

Deixa de ser espírito de porco! 

Então ele que se dane e... 
Meus pára-choques... 

Quando digo uma coisa, é batata! 

Te parto a cara! 
Ninguém pode viver sem ninguém. 

Põe na tua cabeça o seguinte. 

Fala, meu chapa. 

Fecha e toca o bonde! Por minha conta! 
Eu não estou pra ninguém. Pra ninguém. 

Limpe a boca, limpe a boca. 

Ele quis botar banca! 
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O cara não dá uma dentro! 

Tenho metido o pau na polícia. 

Ai o meu cacete! 
Ri melhor quem ri por último. 

Ou a senhora prefere que eu fale português claro? 

Escracha! Escracha que eu já estou de saco cheio! 
Eu não tenho nada com o peixe. 

Sou macaco velho! 

Essa conversa é velha pra chuchu! 
Subia pelas paredes assim como uma lagartixa profissional 

O negócio é bem bolado pra chuchu! 

A pederastia faz vender jornal pra burro! 

A única coisa que eu sei é que estou vendendo jornal como água. Pra chuchu. 
Palavra de honra! Dava-lhe um tiro na cara! 

A absolvição seria a maior barbada. 

O meu ódio é amor. 

 

Entrando em uma análise semiótica e retomando os conceitos já citados, pode-se 

dizer que para Peirce todas as palavras, frases, livros e demais signos convencionais são 

símbolos, pois fazem parte de uma escolha arbitrária que se tornaram lei. As palavras por si 

só, assim como os demais símbolos, não fazem sentindo algum sendo analisadas 

separadamente e isoladas de uma cultura. Como exemplo, temos o semáforo: as cores 

amarelo, vermelho e verde, atreladas aos significados de “atenção”, “pare” e “siga”, 

respectivamente, só fazem sentido para quem habituou-se a essa convenção. Uma criança 

não consegue estabelecer esta relação sem ter recebido a informação de alguém. Esse 

mecanismo funciona para os demais símbolos: uma vaca no Brasil é somente um animal, já 

na Índia passa a ser um símbolo sagrado estabelecido através da cultura local. 

         Há passagens do texto que poderiam ser caracterizadas como possíveis bordões para 

determinados personagens, pois definem sua personalidade e reproduzem hábitos e 

experiências desses arquétipos criados por Nelson Rodrigues. Essas frases revelam tanto 

dos personagens que lidas em sequência funcionam como uma espécie de resumo da obra. 

Abaixo, estão listados esses potenciais bordões e a personagem a quem fazem referência: 

 

Nome do 

personagem 

Potencial bordão 

Amado Essa conversa é velha pra chuchu! 

Cunha Seu marido, sim! Seu marido! 

Selminha Meu marido é homem! Homem! 

Arandir Lindo beijar quem está morrendo! Eu não me arrependo! Eu 

não me arrependo! 

Dália Eu não te julgaria nunca. Eu te perdoaria sempre! 

Aprígio Eu perdoaria tudo. Só não perdôo o beijo no asfalto 
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Admitindo que os bordões, assim como as demais representações da linguagem, são 

símbolos, quando lemos na obra de Nelson Rodrigues esses possíveis bordões, pode-se dizer 

que estamos diante de uma relação sígnica simbólica. O símbolo, por ser uma convenção, uma 

lei, representa a terceira categoria da experiência, a terceiridade. Logo, estão no nível da 

terceiridade. Assim, assumimos que falar um bordão é como falar um fato, algo que já foi 

reconhecido pela ciência. 

O símbolo significa por meio de um hábito e de uma associação de ideias. Pelo fato 

do indivíduo ouvir repetidas vezes determinada expressão, ela adquire no seu imaginário 

certa significação. Isso faz com que o signo signifique também através de hábitos, repetição 

de experiências.  

           No possível bordão, escolhido para Amado, “Essa conversa é velha pra chuchu!”, o 

pronome demonstrativo “essa” faz referência a algo que foi dito anteriormente e, por fazer 

referência, indicializa uma situação. Para entender qual é o assunto que está sendo 

comentado é preciso estar atento a tudo que o emissor diz. Portanto, se existe a 

possibilidade de uma relação indicial, os bordões também podem ser enquadrados na 

categoria da experiência de secundidade. 

Nota-se que quando Aprígio diz o possível bordão para Arandir “Eu perdoaria tudo. 

Só não perdôo o beijo no asfalto”, ambos têm percepções diferentes de como seria um beijo 

no asfalto, de acordo com suas imaginações, concepções e experiências e essa situação é 

dada por relação icônica. Por outro lado, esse gênero de linguagem é muito utilizado pela 

sociedade e pode ser considerado como senso comum, agindo através de imagem, 

semelhança e analogia, ou seja, também pode ser estar na categoria da primeiridade. 

Quando Selminha fala: “Meu marido é homem! Homem!”. A palavra “marido” gera 

uma imagem e essa imagem que nos vem à cabeça é uma mistura de perceptivos reais e 

imaginários. Criamos um signo, ou seja, imaginamos um arquétipo “marido” de acordo com 

nossas experiências e hábitos. Essa relação com objeto se dá de maneira icônica, pois é feita 

por analogia e semelhança. Assim como esse ícone é estabelecido no imaginário de acordo 

com as experiências de cada um, diferentes símbolos são criados para classificar um mesmo 

objeto, de acordo com o código de cada língua. 

Portanto, é difícil isolar essas categorias de signos umas das outras, pois elas 

caminham juntas e não há linguagem em que estejam separadas. 
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Não há nenhuma linguagem que possa se expressar em nível puramente 

simbólico ou indicial ou icônico. Aliás, as linguagens mais perfeitas são 

aquelas que mantêm os três níveis sígnicos em estado de equilíbrio e 
complementaridade. (SANTAELLA, 2000, p.27) 

 

           Embora as frases levantadas para os personagens principais sejam marcantes e 

deixem clara a opinião de cada um dentro da trama e revelem até mesmo os segredos desses 

arquétipos criados por Nelson Rodrigues, essas expressões não entram na categoria de 

bordões por dois aspectos básicos: não foram criadas intencionalmente pelo autor e a 

expressão não foi repetida por parte do personagem durante a obra. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Linguística vê os bordões como frases características frequentemente repetidas 

por um personagem com finalidade cômica. Eles carregam consigo importância para a 

comunicação num geral pelo fato de darem mais “vida” aos personagens e, assim, uma 

maior veracidade à trama. E, através dos bordões, as figuras dramáticas congelam na 

história frases características que chegam a marcar época. Repetidos frequentemente e 

divulgados pelos meios de comunicação ao quais cada personagem autor pertence, essas 

frases de efeito são inseridas no cotidiano dos cidadãos, agregando significados diversos e 

tornando a linguagem verbal mais descontraída. 

          Nelson Rodrigues, em O beijo no asfalto, soube se aproveitar bem da significância 

presente nos bordões para construir os diálogos e dar a eles mais veracidade e proximidade 

com a fala habitual. Ao ler ou assistir às suas peças, o receptor da mensagem já está 

familiarizado com a linguagem e com as temáticas apresentadas pelo autor. Isso porque 

essa linguagem é carregada de signo e experiências já vivenciadas, ouvidas e faladas pelo 

espectador. Uma mensagem quando já conhecida torna-se de compreensão mais fácil e 

imediata por quem a absorve. 

 Diante disso, a linguagem e os bordões da obra possuem relevância visto que 

aproximam o leitor de sua experiência de forma espontânea e de fácil entendimento. O 

subtexto é rico e nem sempre perceptível. Porém, a sua “não-descoberta” não impede o 

conhecimento e a observação dos bordões e de sua respectiva significação na obra em 

questão. 
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          Sob a ótica da semiótica, os bordões se encaixam em todas as categorias de signos – 

ícone, índice, símbolo – se analisados por perspectivas distintas. Os potenciais bordões de 

O beijo no Asfalto nos remetem a experiências já vividas, possuem analogia e semelhança 

com outros objetos, são convenções arbitrárias e contam com a presença de pronomes 

demonstrativos. E, portanto, fazem parte das três categorias da experiência desenvolvidas 

por Peirce – primeiridade, secundidade e terceiridade.  

 A obra não apresenta, por outro lado, bordões característicos e identificáveis criados 

para cada personagem pelo fato de o autor não os ter desenvolvido com o intuito de 

personificar a personagem em uma ou mais frases marcantes e também por não serem 

utilizados para efeito cômico. Além disso, os potenciais bordões de cada figura dramática 

permanecem na definição de prováveis no momento em que os personagens não mantêm o 

hábito de os repetirem durante a peça e, dessa maneira, não ficam gravados na memória do 

espectador. 
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