
A reinvenção do lugar-comum 
 
A repetição de imagens desgastadas denuncia a preguiça mental, mas pode ser 
usada de forma inteligente 

 
 
Um lugar-comum pode ser reconfortante. Mais do que incomodados, não poucos se sentem 
mais inteligentes quando flagram um chavão na boca ou na escrita alheia. Assim também 
muitos sabem que o mundo ainda está no lugar quando esbarram com algo já superado, mas 
familiar, como quem ri da própria infância ante o mais surrado patinho de borracha, o mais 
óbvio pinguim de geladeira. Talvez por isso, embora não seja preciso procurar muito para 
achar um, só nos damos conta de um clichê verbal quando adotamos certo estado de 
vigilância, leve que seja: a atenção migra, então, do assunto expresso para a linguagem que o 
expressa.  
 
O clichê é um camaleão da linguagem - e sua presença está muitas vezes camuflada. Porque 
mesmo o olhar treinado, o ouvido atento, pode não notar que uma expressão se petrificou. Os 
códigos de expressão padronizados ultrapassam os limites verbais, invadem a cultura, a 
política, a arte, a economia, a própria vida. Têm mercado em toda classe social. São sucesso 
de longa data, e nada indica que deixarão de ser. 
 
A adesão à expressão pré-fabricada retira força da zona de conforto que franqueia. Pois não 
exige raciocínio novo, só apego a procedimentos de rotina. Poupa-nos trabalho de pensar. Esta 
é sua maior utilidade: garantir a preguiça mental, permitir a irreflexão.  
 
Funcionalidade 
 
A filósofa alemã Hannah Arendt afirma, em A Vida do Espírito (Civilização Brasileira, 2009: 
19), que os chavões têm a função social de nos proteger da realidade, da obrigação de se ter 
um pensamento atento a tudo, de dar conta de todos os fatos e incidentes só por existirem. 
Tememos, no fundo, diz Hannah Arendt, responder todo o tempo a essa exigência de atenção 
perpétua do pensamento, pois intuímos que ela logo nos deixaria exaustos.  
 
O clichê verbal é recurso de simplificação e cria um atalho para quem quer  chegar logo ao que 
interessa sem torrar tempo demasiado na construção de modos mais elaborados e novos de 
dizer.  
 
Daí os clichês serem, por princípio, ausência de pensamento, algo mais corriqueiro do que 
desejaríamos admitir, ainda mais saliente numa era de rapidez e eficiência, em que não se tem 
tempo e vontade de parar para pensar em tudo o que se faz e diz.  
 
Ocorre que expressões muito usadas, e que perderam a força de seus bons tempos, são por 
vezes funcionais. O clichê pode revelar-se um instrumento para estabelecer contatos iniciais, 
prolongar conversas ou concluí-las. Seu uso se dá em todos os níveis de linguagem. É a 
conversa sobre o tempo no elevador, a desculpa por não retornar a ligação, o tratamento de 
praxe.  
 



O jornalista Cláudio Tognolli, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e autor de 
uma obra referência no assunto (A Sociedade dos Chavões, Escrituras Editora, 2001: 19), diz 
que há muito os lugares-comuns habitam todas as esferas do idioma, passeando sem 
problema por todos os grupos sociais. Por isso, com os chavões, alerta Tognolli, é preciso 
evitar o "efeito iatrogênico", de oferecer um remédio cuja cura mata o paciente.  
 
Inconsistência 
 
Quem se aprofunda no assunto concorda que lutar contra os lugares-comuns é, antes de tudo, 
encontrar um equilíbrio entre reconhecer sua utilidade e indicar, ainda assim, que se está a 
pensar. 
 
Ao contrário de algumas expressões, o clichê não precisa de renovação para provocar efeito de 
sentido, pois o desgaste de uma figura de estilo em nada evita a surpresa do receptor - afirma 
Karina Rego, professora de português da Faculdade Social da Bahia. 
 
O perigo do chavão é constituir expressões vagas, inespecíficas, gastas, que enterram a 
comunicação sob uma combinação consagrada de palavras. E ideias. Por isso, ele é bem mais 
difícil de ser reconhecido do que se imagina.  
 
Uma expressão que espelha uma verdade trivial, como "Nossas crianças precisam ler mais", 
parece resolver uma questão autoevidente que, no entanto, é irrefletida, usada no automático, 
enunciada mecanicamente, sem conter desenvolvimento racional genuíno.  
 
Grude 
 
Alguns chavões são tão surrados que nem viram sinal de demérito: se usados fora do contexto 
habitual, numa situação de ironia ou crítica, há lugar para "luz no fim do túnel", "pedra sobre 
pedra", "estaca zero", "arregaçar as mangas", "assistir de braços cruzados", "praça de guerra", 
"esmagadora maioria", entre outros. 
 
O clichê parece "grudado" a certas ações e situações do cotidiano. Há expressões que 
perderam o brilho da novidade, mas o uso discreto, embora constante, nem sempre as associa 
ao lugar-comum: "ferragens retorcidas", "corpo escultural", "posição privilegiada" são 
exemplos disso.  
 
O chavão pode mascarar uma inconsistência discursiva de quem o usa. Há chavões 
argumentativos que se tornam clichês não só pela elefantíase de uso, mas por serem, no mais 
das vezes, usados no automático de forma tão imprecisa que, embora aplicados como uma 
verdade evidente, quase um axioma, exigiriam complemento ou equivalentes específicos. 
Ideias feitas como "Ao governo interessa que a população fique sem instrução, para melhor 
manipulá-la". "Desde os primórdios da humanidade" e "As pessoas saem de casa sem saber se 
vão voltar" são exemplos típicos dessa vacuidade, que denuncia uma fragilidade discursiva.  
 
Há, nessa categoria, os clichês demagógicos, quase slogans como "Dinheiro não traz 
felicidade", "Se cada um fizer a sua parte, teremos um mundo melhor" e "A educação é a saída 
do Brasil", que não só são formas vagas, a dar margem a interpretações, como banalizam uma 
ética pré-fabricada e oportunista. 
 
Encolhimento 
 
Um clichê pode ser um vício de linguagem, mas não obrigatoriamente o é. Muitas vezes seus 
críticos, por imprecisão terminológica, confundem uma novidade que ganhou uso recorrente no 
idioma com a pobreza de estilo do chavão.  
 
Daí a condenação de certas expressões, como "Nasceu em função da intervenção rápida do 
médico" e "A chuva foi responsável pela enchente", ser motivada por uma inflexibilidade com o 
potencial de a linguagem ser usada em situações novas (donde a insistência de que a 



intervenção médica não é "função" do nascimento, e uma chuva não é um ser humano para 
ter culpa). 
 
O clichê promove um encolhimento da linguagem, as formas se esgotam, mas os próprios 
clichês são formas que também se esgotam e renovam. Guaraciaba Micheletti, coordenadora 
do mestrado em linguística na Universidade Cruzeiro do Sul, destaca que num discurso político 
no qual se pretenda arregimentar seguidores para uma dada causa, uma expressão como "a 
união faz a força" pode não mobilizar ninguém e mesmo ser tida como não ter algo melhor a 
dizer: 
 
Isso significa que expressões consagradas podem perder seu caráter de sabedoria e 
transformar-se em frases de situação que preenchem certos vazios de ideias. 
 
Paulo Rogério de Almeida, especialista em português da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, diz que o uso abusivo de certas expressões, sinais de "preguiça mental", se deve à 
falta de leitura. 
 
Quanto mais uma pessoa ler, mais palavras e expressões terá em sua memória. Assim, falará 
e redigirá com mais desenvoltura. Creio que devemos elevar o entendimento de nosso ouvinte 
ou leitor e não rebaixar nossa fala ou discurso para o entendimento dele - diz Almeida. 
 

Armadilha 
 
Bons leitores, evidentemente, não deixam de usar 
clichês em suas frases diárias, mas contariam com mais 
recursos linguísticos que lhes permitem usar clichês de 
forma inteligente, recontextualizada. Marco Beja, 
professor da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing, não considera que, por si, chavões 
prejudiquem uma mensagem: 
 
Há de se considerar o receptor que se deseja atingir. 
Leitores minimamente avisados reconhecem quando 
algo que se propõe não está bem fundamentado - diz 
Beja. 
 
Para não cair na armadilha do lugar-comum, é preciso 
interrogar-se sobre o que, de fato, se deseja afirmar e, 
então, escolher, em nosso repertório de palavras e 
frases, a expressão mais precisa e consistente para o 
que se pretende dizer. Se, nessa hora, a melhor 

expressão ainda for um lugar-comum, é preciso sinalizar que o usamos de forma deliberada, 
com ironia ou fora do contexto habitual. Só assim, o chavão mais surrado não parecerá um 
sintoma de nossa preguiça mental.   
 
Os clichês podem, assim, ser revigorados. Para isso, é preciso que eles se desloquem para 
outros contextos, apresentem transformações ou sejam expostos como clichês. Esse 
deslocamento funciona como fator apelativo para atrair a atenção afinal, o clichê apresenta 
valores fáticos ou apelativos. Para que ele seja bem usado, porém, é importante atentar para 
o contexto. Ele deve fazer parte de um discurso consistente. 
 
Como recomenda Fernando Sabino, em Lugares Comuns (Record, 1983), escrever bem é 
revalorizar os meios de expressão, servir-se do que já foi dito para dizer pela primeira vez. 
(LCPJ, com reportagem de Evelyn Carvalho) 
 
 
 
 
 

 



A origem do "clichê" 

Todo clichê um dia já foi uma expressão feliz, um "lugar-incomum", que repetido 
insistentemente acabou perdendo o brilho. 
O autor da frase, o jornalista Humberto Werneck, lançou no fim do ano passado O Pai dos 
Burros (Arquipélago Editorial), abrangente coletânea de lugares-comuns e frases feitas ("Virei, 
sem perceber, uma espécie de gari da semântica", afirma ele).  
- Os lugares-comuns são vítimas do seu sucesso. Alguém aparece com um achado, as pessoas 
gostam e se põem a repetir. Creio que a insistência no uso é que dá origem aos clichês. O tal 
cachimbo que faz a boca torta... - ilustra Werneck. 
Cliché é o termo francês que designa uma chapa metálica em que se grava, em alto relevo, 
uma imagem destinada à impressão. Seu equivalente na língua portuguesa é a palavra 
"matriz".  
Por extensão, o termo também pode referir-se ao texto ou imagem impressa por meio desse 
processo.  
No campo da literatura, clichê significa estereótipo, chavão, frase feita, entre outros sinônimos 
tão abundantes quanto os próprios clichês. 
No sentido figurado, a expressão denuncia a solidificação - no nível do pensamento ou da 
expressão - de determinadas frases que passam a ser usadas cotidianamente dentro de um 
contexto social favorável ao seu aparecimento.  
É relativa à repetição cuja frequência se tornou previsível em certas situações comunicativas. 

 
O clichê curricular 

Os clichês são comuns em currículos, cartas de apresentação e entrevistas de emprego. A 
começar pela descrição do maior defeito de um candidato a uma vaga no mercado: "Sou 
perfeccionista!". Até os objetivos profissionais são genéricos, caindo em expressões 
esvaziadas, como "Oportunidade para atuar na minha área de formação" ou "Crescer e se 
desenvolver nesta renomada empresa".  
Para Daniella Correa, consultora de Recursos Humanos da Catho Online, usar clichês 
curriculares demonstra que o candidato é inseguro e não consegue traduzir suas competências 
e habilidades profissionais. Ela observa que um clichê pode ser danoso ao aspirante, durante 
uma entrevista de emprego, quando ele destaca excessivamente algumas competências, sem 
embasar as afirmações. 
- O candidato poderá gerar desconfiança por parte dos selecionadores. Além disso, o excesso 
de clichês poderá passar uma sensação de que o candidato está treinado para a entrevista e 
não é sincero ou seguro. 
Os clichês encontram um solo fértil em ambientes em que a informação deve ser consumida 
rapidamente e logo substituída. Além disso, seu uso parece conferir um traço de simpatia ao 
discurso e visto como uma forma de, sagazmente, mascarar o pouco conhecimento ou a falta 
de reflexão sobre ele. 
- O leitor, além de compreender a informação, deve ser convencido por ela e nada parece mais 
eficiente do que o clichê mediando o encontro entre quem escreve e a realidade que ele 
pretende passar - alerta Karina Rêgo, da Faculdade Social da Bahia. 

 
 
 
 
 
 



O risco do lugar-comum 

Por Josué Machado 
 
Na busca do melhor texto possível, uma das preocupações do redator deve ser a fuga ao clichê, 
aos modismos, à frase feita, à dupla ou trinca de palavras automaticamente encadeadas sem a 
triagem cuidadosa e às vezes trabalhosa do cérebro.  
Os tópicos seguintes alinham palavras ou expressões desgastadas e de sentido vago, evocadas 
pela leitura de jornais e revistas, livros de ensaio, de ficção ou biografias. Como tais palavras 
ou expressões poupam o trabalho de pensar, funcionam como carimbos que expressam ideias 
prontas, em geral entendidas pela maioria das pessoas. São bengalas que empobrecem o texto 
e revelam falta de repertório vocabular, de conhecimento e de imaginação. 
Para facilitar a consulta, os tópicos estão alinhados em ordem alfabética, sem preocupação com 
divisões gramaticais (regência, concordância, semântica etc.). O sentido da maioria é óbvio, e 
os exemplos em geral são autoexplicativos. A maioria é só imprópria, e muitas são apontadas 
por bons redatores como inconvenientes ou de mau gosto. Questão de ponto de vista, claro, 
mas a soma de opiniões é respeitável. Supõe-se que ninguém escreverá "edil", "nosocômio", 
"facultativo" (por médico), "preciosa rubiácea" (café), "ouro negro" (petróleo) e "quetais", a 
menos que tenha a intenção de fazer graça. Mas nunca se sabe.  
- A bordo (de vestido ou jaquetão). Refere-se a navios, mas o sentido ampliou-se para aviões. 
Redatores já escreveram até "a bordo de um decote atrevido" sobre celebridades vestidas com 
audácia. 
- A duras penas (Com dificuldade.) 
- A mil (Com empenho, dedicação.) 
- A sete chaves (Bem guardado.) 
- A toque de caixa (Com rapidez.) 
- Acabamento final (As coisas acabam quando terminam. Ou não?) 
- Acertar os ponteiros (Entrar em acordo.) 
- Agenda positiva (Exame de um problema ou tentativa de acordo, em geral político, com 
base nos aspectos positivos da questão para os interessados.) 
- Agregar valor (Expressão vaga; algo como "juntar benefícios" - acabamento ou algo mais - 
a bem primário ou semiprimário.) 
- Alto e bom som (Com a maior clareza, para todos saberem ou ouvirem.) 
- Amigo pessoal (E o amigo impessoal? Supõe-se que amigo sempre seja pessoal.) 
- Aparar as arestas (Eliminar as diferenças com benefícios ou o mínimo de prejuízo para 
todos, em geral os políticos.) 
- Armas de grosso calibre (Por que não discriminar as armas? Fuzis, metralhadoras, 
canhões, bazucas.) 
- Aterrissar (Papéis e contratos na mesa). Tolice exagerada. 
- Atingir em cheio (Conseguir o objetivo plenamente, atingir o alvo, se concreto.) 
- Cair como uma bomba (Causar grande surpresa.) 
- Chegar a um denominador comum (Entrar em acordo.) 
- Chegar ao fundo do poço (É o grau mais baixo de alguma coisa.) 
- Colocar um ponto final (Encerrar, terminar.) 
- Com a corda toda (Com muito empenho.) 
- Como um todo (O nome da coisa já é a coisa toda.) 
- Como uma luva (Ajustar-se perfeitamente.) 
- Consumidor final (E o consumidor medial ou inicial?) 
- Continuar ainda (Por que o "ainda"?) 
- Conviver junto (Mas haverá outra forma?) 
- Criar novos (Pleonasmo. "Criar", no sentido de inventar, será sempre novidade.) 
- Dar o último adeus (Morrer) 
- De braços cruzados (Em greve. Raras notícias sobre greve deixam de registrar, 
cansativamente, que os trabalhadores estão "de braços cruzados".) 
- Deixar a desejar (Algo incompleto, insatisfatório.) 
- Detalhe importante e pequeno detalhe (Contradição: detalhe é insignificância; e 
redundância: detalhe já é pequeno.) 
- Elo de ligação (Haverá elo que não seja de ligação?) 
 



- Em função de (Por causa de.) 
- Encarar de frente (E pode ser de costas?) 
- Enfrentar de frente (E enfrentar de costas? Enfrentar e frente têm a mesma raiz.) 
- Excelência (Em alguma coisa.) 
- Exultar de alegria (Exultar já é expressar grande alegria.) 
- Faca de dois gumes (Em geral, algo que faz bem, mas também faz mal.) 
- Fazer uma colocação (Apartear, falar, perguntar, interpelar, discordar.) 
- Hora da verdade (Momento da decisão, da definição.) 
- Implantar (Bom verbo para medicina: Implantar coração, rim, silicone.) 
- Implementar e implantar (De sentido vago. Melhor: pôr em prática, estabelecer, 
desenvolver, instituir, introduzir, instalar, consolidar.) 
- Luz no fim do túnel (Esperança depois de dificuldade.) 
- Manter o mesmo (Manter é sempre o mesmo.) 
- Não poderia imaginar 
- Países do mundo (Ainda não se sabe se há outros mundos.) 
- Pano de fundo (Situação geral, circunstâncias.) 
- Permanece ainda (O verbo "permanecer" dispensa o "ainda".) 
- Por outro lado (É o outro lado de "via de regra".) 
- Produto final (Se é produto é final.) 
- Respirar aliviado (O mesmo que "tranquilizar-se".) 
- Sofrer (No sentido de "receber" e sinônimos: Sofrer aumento, sofrer manutenção, sofrer 
cuidados.) Ninguém "sofre" tais coisas. 
- Sorriso nos lábios (Onde mais?) 
- Suportar (É ter sobre si, sofrer, tolerar. Suportamos péssimos governos.) 
- Suporte (Apoio físico, não "ajuda" nem "assistência". "Suportar" e "suporte" já ganham em 
português o sentido inglês). 
 - Surpresa inesperada (Haverá surpresa esperada?) 
- Tempo hábil (E o tempo inábil?) 
- Todos foram unânimes (Haverá unanimidade parcial?) 
- Transparência/ transparente (Em negócios, contas, atitudes.) 
- Vida útil (E a vida inútil? Usar: vida, duração, durabilidade.) 
- Voltar à estaca zero (Reiniciar algo.) 
- Vontade política (E a vontade sociológica ou econômica ou policial?) 
 
 
 
Fonte: Língua Portuguesa, abr. 2010. Disponível em: 
<http://revistalingua.uol.com.br>. Acesso em: 28 abr. 2010. 


