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Ganhar sabedoria é melhor
do que ganhar prata,

e obtê-la é melhor
do que obter ouro.

Provérbios 2:14



Este livro de frases, que é também um 
bloco de notas, foi concebido para você 
registrar suas ideias de maneira 
charmosa e clássica, numa encaderna-
ção compacta e fina, estilo sketchbook 
� ao mesmo tempo que tem algo para 
ler, e, esperamos, para se inspirar.
Exercite sempre sua criatividade. Nunca 
deixe de anotar, ou desenhar, o que é 
importante para você, onde estiver, com 
a tecnologia de escrita mais elegante, se 
não a mais prática, já inventada pela 
humanidade: lápis e papel.

APRESENTAÇÃO



Depois de um bom aforismo, ninguém mais é o 
mesmo. Às vezes até ficamos com a impressão de 
que já pensávamos aquilo, mas não sabíamos. Foi 
aquela frase extraordinária, um rico condensado de 
significado, que nos veio contar o que é. E isso muda 
tudo: agora, graças ao aforista, sabemos o que 
sabemos. E isso nos faz diferentes. Podemos até rir 
disso � a verdade era óbvia, como é que não 
dissemos?
Mas será que o diríamos tão bem? Depois de 
elaborada, cozida e temperada, a boa frase é o 
produto final do pensamento, embalada e pronta 
para consumo. E o autor, muitas vezes, tem de 
trabalhar muito mais do que se imagina até 
considerá-la pronta para o mercado das ideias. Aqui 
se aplica com exatidão a fórmula da genialidade, de 
Da Vinci: ocultar sob o manto da simplicidade a mais 
elevada sofisticação. E essa aparência de facilidade 
estimula, no amador, uma saudável vontade de 
também sair fraseando por aí.
O poeta Aluísio de Paula, conhecido pela 
impressionante densidade de significados na forma 
poética, não pode legar a seus aforismos senão o 
mesmo dna: pérolas de prosa que brilham com as 
mais concisas e surpreendentes verdades � 
incluindo algumas que nós mesmos, até então, 
ignorávamos que, de certa forma, já conhecíamos. 
Além, naturalmente, de ideias verdadeiramente 
inéditas que neste livreto, singelo como um adágio, 
ele generosamente compartilha.

Carlos Weber Jorge

PREFÁCIO



A vida é o lugar certo.



Cultive todas as pessoas, as certas vão brotar.



Coisas de que se orgulhar (em silêncio):
 humildade, modéstia.



Minha vida é uma novela mexikafkiana.



Tolo não é quem não sabe o que fazer,
é quem não faz o que sabe.



Ser genial é genérico, ser gênio é genético.



Em crise, increase!



É mais seguro ser inteligente o bastante
pra parecer ingênuo do que vice-versa.



Meu melhor período se resume em uma frase.



Quem ama não pode temer cicatrizes.



Passei o tempo pra trás.



Amigo é aquele que nas horas difíceis
põe reticências na gente...



Tenho fama de desconhecido.



Todo engarrafamento é uma forma de sequestro.



Escrevam tudo o que eu esqueci.



O mundo todo precisa de todo mundo.



A hora de criar é AGORA, daqui a pouco não existe.



Na falta de um Rolls-Royce, um rollmops.



Amar: abrir mão de si mesmo.



A eternidade é o tempo certo.



Eu não era um gênio e não sabia.



O futuro é um furo com tu no meio.



O sonho é a substância da realidade.



Os fins justificam emails.



Abra o olho antes de amar cegamente.



Lembre-se: é melhor esquecer algumas coisas.



O pior cego é aquele que usa
um sabre de luz como bengala.



Ter sangue de barata sai caro.



Os bancos não me prendem às suas contas-correntes.



O salmão é apreciado pelo sabor, não pelo caráter.



Meu ego não chega aos meus pés.



Sucesso: acordar amanhã.



O vício é a vala comum das virtudes.



Atitudes dúbias não deixam dúvidas.



Viva no presente, o aluguel do passado é impagável
e o futuro ainda está na planta.



A presa é inimiga da perfeição.



Escrevia  sobretudo  sobre nada.



Gosto muito de trabalhar,
só não gosto de trabalhar muito.



Nunca tire um humorista do sério.



O mundo está afogado na superficialidade.



A organização faz um medíocre
parecer gênio e vice-versa.



Fazer a coisa certa não depende de certas coisas.



Cuide dos seus dentes, você não sabe
quando (seu dentista) vai precisar deles...



Não deixe para amanhã as pazes
que você tem de fazer hoje.



Quem tem síndrome de Luís XIV
acaba como Luís XVI.



Sono rápido me deixa sonolento.



Esteja sempre inspirado,
ainda que ninguém perceba.



Segurar a língua é mais difícil
que segurar o tempo.



C a d a f a l s o constitui o próprio patíbulo.



Mantenha a calma. O estresse e os tolos passarão.



A vida não deve ser um atalho
da sala de parto à sepultura.



Pra chegar longe, caminhe ao lado de um sábio.
Pra chegar rápido, não tenha pressa.



Nada é mais funcional do que a beleza.



Cada um é a metade do outro.



Paciência todo mundo tem,
mas é que nem guarda-chuva.



Sempre vai ter alguém pra te corrigir; agradeça,
aprenda e não faça cara de choro, criança.



Já passei da obsolescência.



Não ouça os seus olhos.



O “altruísmo” é o negócio da moda.



Todos querem tudo, ninguém quer nada com nada.



O poeta é um adestrador de colibris.



A verdade, caríssimos, não tem duas.



A paz é o melhor sonífero.



O tempo voa, sem reembolso de passagem.



Nunca discuta com os tolos, eles sempre têm razão.



Quem sonha grande acorda mais cedo.



Seja tão resiliente quanto um pinguim-imperador.



Podem ficar com as polêmicas, eu prefiro polenta.



Haja!, antes de pensar.



Aprenda com os gatos: relaxe,
faça alongamento, tire uma soneca...



Quem divide felicidade, multiplica-se.



Cada um tem a ignorância que bem quer.



Não por acaso, o acaso, foi criado.



Não sou ácido, sou básico.



Grandes artistas criam, quem rouba é ladrão mesmo.



Lutar contra as injustiças é o caminho
mais curto para começar a sofrê-las.



Cuidado pra não chegar ao fundo do topo.



A felicidade fica a 360º daqui.



Este é o meu segundo livro. Algumas frases 
cosidas, ou remendadas, ao longo destes 42 
anos de infância. Mas matar árvores só pra 
imprimir estas brincadeiras nunca me pareceu 
uma boa. Era preciso dotá-lo de utilidade. 
Pensar este livrinho em formato de sketchbook, 
caderneta, pros mais antigos, foi a maneira de 
justificar sua existência.

Quero agradecer a Cláudia, musa de todas as 
horas; ao Aluisio, xará e parceiro; a Mahara, 
assessora e doceira; a Luana, palpiteira e 
desenhista; ao Lucas, multiartista, idealizador 
de um caderno fraseado lá nos anos 90; ao 
Carlos, revisor, escritor, fazedor de tudo um 
pouco; ao pessoal da D-lab, grandes designers; 
à Ótima, excelente gráfica; ao Xirú, desenhista 
ímpar; toda a minha família, que me aguenta até 
hoje; a Machado de Assis, por ensinar que 
escrever é possível a qualquer um! E, é claro, a 
todos vocês, afinal:
O mundo todo precisa de todo mundo.

Espero que gostem e que lhes seja bem útil!

Um enorme abraço!

Aluísio.

Curitiba, primavera de 2015.
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Na mesma frase não há o que quase



O ParaFrasear é um livro de frases e 
também um sketchbook pra você fazer 
anotações, escrever e desenhar. Junto 

com ele, uma linda caneta pra você 
registrar as suas ideias assim que elas 

brilharem na sua mente.  
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“Tenho fama de desconhecido.”

“O mundo todo precisa de todo mundo.”

“Abra o olho antes de amar cegamente.”


