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Apresentação

Professores e alunos podem encontrar aqui uma fonte de pesquisa para ilustração de trabalhos, artigos, dissertações e, por que não,
aplicabilidades em sala de aula.
“Se a mente pode ser estimulada por imagens, então ela também
pode ser estimulada por palavras”, certo?

Educação em Frases

Bem-humoradas, criativas e, principalmente, inteligentes. Essas são
as características desta coleção de frases e pensamentos geniais, que
atravessaram os tempos na voz de expressivas personalidades.

Então, faça desta coletânea uma ferramenta de inspiração e descubra, através da visão de ilustres pensadores, novas maneiras de
compreender o mundo e inﬁnitas perspectivas de crescimento pessoal.
Boa leitura.
Júlio Clebsch
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Ensinar e Aprender
Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa,
nunca tem medo e nunca se arrepende.

Leonardo da Vinci

Aquele que consegue fazer coisas difíceis parecerem fáceis é um educador.
Ralph Waldo Emerson

Um professor pode levá-lo até a porta, mas abri-la é com você.

Toda a arte de ensinar é apenas a arte de acordar a curiosidade natural
nas mentes jovens, com o propósito de serem satisfeitas mais tarde.
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Provérbio chinês

Anatole France

Um livro é a prova de que os homens são capazes de fazer magia.

Carl Sagan
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Educação é o que a maioria recebe, muitos transmitem e poucos têm.
Karl Kraus

O talento educa-se na calma, o caráter no túmulo da vida.
Educação em Frases

Johann Wolfgang von Goethe

O pedagogo trabalha contra a ignorância e o
demagogo dela se aproveita.

Herbert Prochnow
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A morte do homem começa no instante
em que ele desiste de aprender.

Albino Teixeira

Um livro é um pássaro com mais de cem asas para voar.

Quando ensinas o teu ﬁlho,
estás a ensinar o ﬁlho do teu ﬁlho.

Do Talmude

Dar o exemplo não é a melhor maneira de inﬂuenciar os outros. É a única.
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Ramon Gomez de la Serna

Albert Schweitzer

A ignorância é a maior enfermidade
do gênero humano.

Cícero
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O importante da educação não é apenas formar um mercado de
trabalho, mas formar uma nação com gente capaz de pensar.
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José Arthur Giannotti
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Eu não me envergonho de corrigir
meus erros e mudar minhas opiniões,
porque não me envergonho de raciocinar e aprender.

Alexandre Herculano

A experiência é a melhor escola,
mas as mensalidades são bem caras.

Gregório I, o Grande

Aprender é mudar.

Não te envergonhes de querer que te ensines o que não sabes.
Saber algo é motivo de louvor, mas indesculpável é nada querer aprender.
Catão

Quando se elimina a nota de aplicação do boletim, ﬁca difícil discriminar
entre pôr-se a aprender e ter aprendido.
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Buda

Anna Veronica Mautner

A educação é o desenvolvimento no homem de toda a
perfeição de que sua natureza é capaz.

Emmanuel Kant
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O trabalho de um educador é irrigar o deserto, não derrubar a ﬂoresta.
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Anônimo

Não se educa recorrendo ao medo.

Herman Hesse

Ensinar alguém a contar é importante,
mas o bom mesmo é ensinar a alguém o que realmente conta.

Bob Talbert
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Miserável coisa é pensar ser mestre quem nunca soube ser discípulo.

Fernando de Rojas

É lícito aprender até com o inimigo.

Ovídio

Não quero crer, quero saber.

A principal função do educador é cuidar para que ele não confunda o bem
com a passividade e o mal com a atividade.

Maria Montessori

Um sistema de legislação nunca tem poder se não colocarmos
ao lado um sistema de educação.

J. Michelet
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Carl Sagan
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Certos pais querem castigar os ﬁlhos
pela má educação que lhes deram.
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Carmen da Silva

Um bom professor é aquele capaz de se pôr no lugar das pessoas
que acham que é difícil aprender.

Eliphas Levi

O melhor presente para se dar a uma criança no Natal é um livro.
É um brinquedo que não enguiça e nem precisa trocar a pilha.
Anônimo
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Onde livros são queimados, cedo ou tarde, homens serão queimados.

Heinrich Heine

Um livro clássico nunca termina o que tem a dizer.

Ítalo Calvino

Paul Mac Cready

A criatividade de uma nação está ligada à capacidade de pensar e teorizar,
o que requer uma boa educação e, daí, partir para o inventar e, depois,
ir até as últimas conseqüências no fazer.
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A única pergunta idiota é aquela que você não faz.

Cláudio de Moura Castro

Talvez seja este o aprendizado mais difícil: manter o movimento permanente,
a renovação constante, a vida vivida como caminho e mudança.

Maria Helena Kuhner
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Você pode aprender muito com as crianças.
Quanta paciência você tem, por exemplo.
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Franklin P. Jones

O mundo dos livros é a mais notável criação do homem. Nenhuma das outras criações que
ele cria consegue durar. Os monumentos tombam; as nações perecem; as civilizações envelhecem e morrem; e, após uma era de trevas, novas raças constroem outras coisas. Mas no mundo
dos livros existem volumes que já viram isso acontecer repetidas vezes e mesmo assim continuam vivendo. Sempre jovens. Sempre tão vigorosos quanto no dia em que foram escritos,
sempre contando aos corações dos homens sobre corações de homens mortos há séculos.
Clarence Day
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A literatura, como toda a arte, é uma conﬁssão de que a vida não basta.

Fernando Pessoa

Uma casa sem livros é um corpo sem alma.

Se você acha a educação cara, tente ignorância.

Derek Bok

Uma frase é pura enquanto está sozinha. Logo a seguinte tira-lhe alguma coisa.
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Cícero

Edmond Jabès

O resultado mais importante da educação é a tolerância.

Hellen Keller
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Feliz aquele que transfere o que sabe e
aprende o que ensina.
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Cora Coralina

A leitura é uma conversa com os homens mais ilustres dos séculos passados.

Daniel Golemman

A invenção da linguagem é a primeira das grandes invenções, aquela que
contém o germe de todas as outras, talvez menos sensacional do que a
domesticação do fogo, porém, mais decisiva.
Gusdorf
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O livro é uma voz que se ouve, uma voz que nos fala; é o pensamento vivo
de uma pessoa separada de nós pelo espaço e pelo tempo: é uma alma.
E. Suboulaye

Há pessoas mais dispostas a pagar para se entreter do que para serem educadas.
Robert Savage

Filosofia Seicho-no-iê

As únicas respostas interessantes são aquelas que destroem as perguntas.
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A palavra possui força criadora.

Susan Sontag

Um livro de gênio não pode ter ﬁm.

Johann Wolfgang von Goethe
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Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde
se encontram remédios para todos os males.
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Voltaire

Um livro só tem seu bem
quando suas páginas são viradas.

Ítalo Calvino

Para escrever só existem duas regras: ter algo a dizer e dizê-lo.

Oscar Wilde
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O melhor educador é o que
conseguiu educar a si mesmo.

Provérbio oriental

Nunca encontrei uma pessoa tão ignorante que não
pudesse ter aprendido algo com sua ignorância.

Um professor afeta a eternidade, por isso, ele nunca será capaz de dizer
quando a sua inﬂuência se detém.

Henry Adams

Copiar de um autor é plágio;
copiar de muitos autores é pesquisa.
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Galileu Galilei

Wilson Mizner

A educação tudo pode: consegue até fazer os ursos dançarem.

Leibniz
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Não se aprende bem a não ser pela experiência.
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Francis Bacon

A quem posso chamar de educado? Primeiro, aqueles que enfrentam bem as circunstâncias com que se deparam no dia-a-dia... Depois, aqueles que são honrados em suas
relações com todos os homens, agüentando com facilidade e bom humor aquilo que é
ofensivo para outros, e sendo tão agradável e razoável com seus companheiros quanto
é humanamente possível... Aqueles que têm seus prazeres sempre sob controle e não
acabam derrubados por suas infelicidades... Aqueles a quem o sucesso não estraga,
que não fogem do seu próprio eu, mas se mantêm ﬁrmes, como homens de sabedoria e
sobriedade.
Sócrates
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Aprender a receber é aprender a pedir a essência,
e não a forma daquilo que você deseja.

Filosofia Seicho-no-iê

Importante é o que você aprende quando achava que já sabia tudo.

Crianças são como cimento molhado:
tudo o que cai nelas deixa uma marca.

Haim Ginott

Mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende.
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John Wooden

Guimarães Rosa

A educação pública apresenta grandes vantagens, mas é preciso que seu
objetivo seja complementar a educação paterna e não substituí-la.
Jules Simom
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Educação é a transmissão da civilização.

Will Durant

O objetivo da educação é substituir uma mente vazia por uma mente aberta.
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Malcolm Forbes

Um livro pode ser o machado que
quebra o mar gelado em nós.

Franz Kafka
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Escrever é fácil. Você começa com maiúscula e termina
com um ponto ﬁnal. No meio, coloca idéias.

Pablo Neruda

A leitura torna o homem completo: a conversação torna-o ágil
e o escrever dá-lhe precisão.

Que os ignorantes aprendam e que os instruídos
tenham prazer em abrir mais suas mentes.

Pope

O resultado mais valioso da educação talvez seja a obrigação de
fazermos o que deve ser feito, quando deve ser feito.
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Francis Bacon

H. Huxley

Acontece com o livro o mesmo que com os homens:
um pequeno grupo desempenha um grande papel.
Voltaire
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Nenhum homem poderá revelar-vos nada senão o que já está meio
adormecido na aurora do vosso entendimento.
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Kalil Gibran

O objetivo da educação é um discernimento hábil em todas as coisas, o
poder de diferenciar o bom do mau, o verdadeiro do falso, e de preferir
o bom e o verdadeiro ao mau e ao falso.

Samuel Johnson

Ensinando aos outros, você mesmo aprenderá.

Gurdjieff
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A literatura é sempre uma expedição à verdade.

Franz Kafka

Pode-se dizer que existem duas técnicas de ensino nos negócios:
uma que ensina a jogar, outra que ensina a ganhar.

A sensação de um livro retirado de uma prateleira e seguro nas mãos é
uma experiência mágica, que une o escritor e o leitor.

Jason Epstein

Um desempenho superior depende de um aprendizado superior.
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Henry Simonsen

Peter M. Senge

Fazei com que as crianças procurem o que são capazes
de achar com suas próprias forças.
J.H. Pestalozzi
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A lição da aranha não é para a mosca.
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H. Michaux

A leitura é para a inteligência o que o
exercício é para o corpo.

Richard Steele

Educai as crianças e não será necessário punir um homem.

Pitágoras
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As crianças têm mais necessidades de modelos do que de críticas.
Joseph Joubert

Num mundo em que a diferença será pelo talento, criatividade e capacidade de
reinventar-se, a educação pela “decoreba” está com os dias contados.

No fundo, o mundo é feito para acabar num belo livro.

S. Mallarmé

Aquele que abre uma escola fecha uma prisão.
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Waldez Ludwig

Victor Hugo

Sempre que ensinares, ensine também a duvidar do que se ensina.

José Ortega y Gasset
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Cada um tem de educar-se a si mesmo. Os livros e os professores são
apenas ferramentas; o trabalho é estritamente de cada um.
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Samuel Butler

Um povo sem educação é como um manjar sem sal.

Provérbio abissínio

Quanto mais esquecido de si mesmo está quem escuta,
tanto mais fundo se grava nele a coisa escutada.

Walter Benjamin
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Um bom livro é aquele que se abre com expectativa e se fecha com proveito.
Louisa May Alcott

Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas.
Os livros só mudam as pessoas.

Um livro fechado é apenas um bloco de papel.

Provérbio chinês

Por isso, gosto tanto de ler.
Quando leio, de alguma maneira me transformo em autor.
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Mário Quintana

Jostein Gaarder e Klaus Hagerup

Ler sem reﬂetir é como comer sem digerir.

Marquês de Maricá
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Ensinando, os homens aprendem.
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Sêneca

Aprender? Certamente, mas em primeiro lugar, viver e
aprender pela vida, na vida.

J. Dewey

Basta abrir as páginas de um livro para que sua imaginação seja premiada.
Márcia Kupstas
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Tudo o que é bom de saber é difícil de ensinar.

Provérbio grego

O futuro das organizações – e nações – dependerá cada vez mais de sua
capacidade de aprender coletivamente.

O segredo da educação está em respeitar o aluno.

Ralph Waldo Emerson

Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem.
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Peter M. Senge

Mário Quintana

Ainda que chegues a viver cem anos,
nunca deixes de aprender.

Provérbio persa

35

Longo é o caminho dos preceitos,
breve e eﬁcaz o dos exemplos.
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Sêneca
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Nada há de mais poderoso do que uma idéia
que chegou no tempo certo.

Victor Hugo

Escola é uma coisa sarnenta; fosse terrorista, raptava era diretor de escola e
dentro de três dias amarrava no formigueiro, se não aceitasse minhas
condições. Quando acabarem as escolas, quero nascer outra vez.
Adélia Prado

Conhecimento
A mente não é um cargueiro que deve ser preenchido,
mas uma chama a ser acesa.

Plutarco

Aprenda com os erros alheios.
Não viverá o bastante para cometer todos os erros.

Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas
do que pelas respostas.

Voltaire

Não há maior consolação para a mediocridade do que
o fato de o gênio não ser imortal.
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Martin Vanbee

Johann Goethe

A inteligência é uma espécie de paladar que nos dá a capacidade de saborear idéias.
Susan Sontag
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A criatividade é um tipo de processo de aprendizagem em que o
professor e o aluno se acham no mesmo indivíduo.
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Arthur Koestler

Estar consciente de que você ignora os fatos é um grande
passo para o conhecimento.

Benjamin Disraeli

A diﬁculdade que a língua nos apresenta é
que ela separa as pessoas.

John Cage
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É bom ter livros de citações.
Gravadas na memória, elas nos inspiram bons pensamentos.

Winston Churchill

As palavras têm sexo. E casam-se.
O casamento delas é que chamamos de estilo.

Se o conhecimento pode criar problemas,
não é através da ignorância que podemos solucioná-los.
Isaac Asimov

A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original.
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Machado de Assis

Albert Einstein

Nenhum conhecimento humano pode ir
além de sua experiência.

John Locke
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Primeiro saber, depois agir e então realmente saber.

Bishr al Hafifi
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Brasileiro não sabe os nomes das plantas, nem das ﬂores e a qualquer
objeto chama “coisa”, “troço”, “negócio”.
Manuel Bandeira

Os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender.
Alvin Toffler
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Conhecimento real é saber a
extensão da própria ignorância.

Confúcio

A cultura é um tesouro e uma habilidade que nunca morre.

Como os santuários e os outros locais de encontros sagrados,
as livrarias são artefatos essenciais à natureza humana.

Jason Epstein

Cada pessoa que eu encontro é superior a mim
em algum aspecto sobre o qual eu aprendo algo.
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Petrônio

Ralph Waldo Emerson

O conhecimento é um tesouro, mas a prática é a chave para ele.
Thomas Fuller
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Assim é o conhecimento: anos e anos de estudos, milhares de livros lidos,
erudição enciclopédica. Porém, de nada adiantam se estiverem sem uso. São como
livros empoeirados, sendo comidos por traças, trancados nos porões de uma biblioteca.
Nada vale o nosso conhecimento se não soubermos expressá-lo no mundo.
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Anônimo

Nunca te julgues velho demais para aprender.

Provérbio do Mundo Antigo

O pensamento, a criatividade e o aprendizado
constroem-se com experiências.

Carla Hannaford
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O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem a sua própria
justiﬁcativa para existir... Nunca perca essa sacrossanta curiosidade.
Albert Einstein

A dúvida é o início do conhecimento.

Reneé Descartes

João Cabral de Mello Neto

É melhor fazer uma pergunta e passar um instante por ignorante, do que
não perguntar e passar a vida inteira sendo um ignorante.

Provérbio chinês

Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem dúvida,
o livro. Os demais são extensões do seu corpo. O telescópio, da visão;
o telefone, da voz; o arado, do braço. O livro é uma extensão da
memória e da imaginação.
Jorge Luis Borges
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A gente escreve por excesso de ser ou por falta de ser ...
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Curiosidade é o pavio na vela da aprendizagem.
William A. Ward
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Não sabemos um milionésimo de um por cento a respeito de coisa alguma.
Thomas Edison

Eu escuto, e eu esqueço. Eu vejo, e eu recordo.
Eu faço, e eu entendo.
Provérbio chinês
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Quando não somos inteligíveis é porque não somos inteligentes.

Victor Hugo

Carreira
Não sou um professor; sou apenas um colega viajante
a quem você pediu para que apontasse o caminho.
Eu apontei para frente. Bem para frente do que eu e você sabemos.

George Bernard Shaw

Não existe mestre de almas melancólico.

Se queremos progredir, não devemos repetir a história,
mas fazer uma história nova.

Mahatma Gandhi

É preciso compreender as esperanças, os medos e
manter as pessoas motivadas.
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A. de Musset

Daniel Golemman

Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras,
mas com o futuro de decisões presentes.

Peter Drucker
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Não importa quão difícil a situação se apresente, levante seus olhos e veja
as oportunidades – observe, pois elas estão sempre lá.
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Norman Vincent Peale

O talento é um título de responsabilidade.

C. de Gaule

A felicidade humana é produzida não por situações de sucesso,
que raramente acontecem, mas por pequenas vantagens que
ocorrem a cada dia.
Walter Benjamin
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Aquele que deseja construir torres altas deverá
permanecer longo tempo nos fundamentos.

Anton Bruckner

Se você pode achar um caminho sem obstáculos,
provavelmente ele não leva a lugar nenhum.

O sucesso parece estar ligado à ação. Pessoas bem-sucedidas
mantêm-se ativas. Elas cometem erros, mas não desistem.

Conrad Hilton

Você é seu maior patrimônio.
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Frank A. Clark

Louise Hay

Se os teus projetos forem para um ano, semeia um grão. Se forem para dez
anos, plante uma árvore. Se forem para cem anos, educa um povo.
Provérbio chinês
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Os ventos e as ondas estão sempre do lado do bom timoneiro.

Edward Gibbons
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Não deixe que seus planos ﬁquem mais importantes do que você mesmo.
Wayne W. Dyer

A maioria das pessoas não planeja fracassar,
fracassa por não planejar.

John L. Beckley
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A lei suprema da invenção é que só se inventa trabalhando.

Émile-Auguste Chartier Alain

O professor medíocre fala. O bom professor explica.
O ótimo demonstra. O grande professor inspira.

Quem quiser cumprir sua missão deve ter um ideal, isto é, um propósito dominante
que se sobreponha a todas as suas aspirações e oriente a sua vida.
Herbert Bates

Você pode ter idéias brilhantes, mas se não puder colocá-las em
prática, elas não o levarão a lugar nenhum.
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William A. Ward

Lee Lacocca

Liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Porém, se algum dia
você tiver de ﬁcar sem um desses elementos, ﬁque sem a estratégia.
Norman Schwarzkopf
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O mundo abre passagem para o homem que sabe para onde está indo.
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Ralph Waldo Emerson

Há três coisas que nunca voltam atrás:
a ﬂecha lançada, a palavra pronunciada e a
oportunidade perdida.

Provérbio chinês

O ingrediente mais simples e importante para a fórmula do sucesso
é saber relacionar-se com as pessoas.

Theodore Roosevelt
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O talento não é produto da inteligência nem da imaginação nem de
ambas. A alma do talento é o amor, o amor, e somente o amor.
Wolfgang Amadeus Mozart

Atitude
Se você quer os acertos, esteja preparado para os erros.

Carl Yastrzemski

Nada na vida pode substituir a persistência: o talento não o fará, pois o mundo está
cheio de homens de talento fracassados; a genialidade não o fará, pois gênios fracassados são quase um provérbio, de tão comuns; o conhecimento não o fará, pois encontramos muitos diplomados medíocres. Só a persistência e a determinação são onipotentes.

Certas pessoas têm entusiasmo por 30 minutos, outras por 30 dias, mas é a
pessoa que têm entusiasmo por 30 anos que faz de sua vida um sucesso.

Edward Butler

Tudo é ousado para quem nada se atreve.
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Calvin Coolidge

Fernando Pessoa

Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores.
Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam a vida toda.
Esses são os imprescindíveis.
Bertold Brecht
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Não corrigir nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros.
Confúcio

Se você já construiu castelos no ar, não tenha vergonha deles.
Estão onde devem estar. Agora dê-lhes alicerces.
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Henrt David Thoreau

“Preciso fazer algo” resolve mais problemas do que “Algo precisa ser feito”.

Glenn Van Ereken

Se você quer ser ouvido, ouça primeiro.

Marge Percy
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O homem de bem exige tudo de si próprio, o homem medíocre espera tudo dos outros.
Confúcio

Quando um homem estúpido faz algo que o envergonha,
diz sempre que estava cumprindo com o seu dever.

George Bernard Shaw

Oscar Batista

É necessário tentar sempre ultrapassar a si mesmo;
essa ocupação deve durar tanto quanto a própria vida.
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Precisamos aprender a fazer o que é direito, direito.

Cristina, rainha da Suécia

Como você pode ter carisma? Preocupe-se mais em fazer as outras pessoas
sentirem-se bem em relação a elas mesmas do que em relação a você.
Dan Reiland
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“Com licença”, “por favor”, “desculpe” e “muito obrigado”
são palavras de valor para um povo civilizado.
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Dinamor

Ninguém comete um erro maior do que quem não faz nada
só porque acha que pode fazer pouco.

Edmund Burke

Você precisa fazer aquilo que pensa
que não é capaz de fazer.

Eleanor Roosevelt
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Olhos fracos limitam sua visão, visão fraca limita suas ações.
Franklin Field

O homem sensato se adapta ao mundo; o insensato insiste em tentar adaptar o
mundo a ele. Todo progresso depende, portanto, do homem insensato.

Tentar e falhar é, pelo menos, aprender. Não chegar a tentar é sofrer a
inestimável perda do que poderia ter sido.

Geraldo Eustáquio

Se queres mal a teu ﬁlho,
deixe-o fazer todas as vontades.
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George Bernard Shaw

Young

Geralmente aqueles que não têm nada a dizer conseguem levar o máximo
de tempo para fazê-lo.

James Russel Lowell
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Para lidar consigo mesmo, use a cabeça. Para lidar com os outros, use o coração.
Karl Rahner

Educação em Frases

Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprende.

Salvador de Medina

O único homem que não erra é
aquele que nunca fez nada.

Theodore Roosevelt
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Trate as pessoas como se elas fossem o que elas deveriam ser e
você as ajudará a se tornarem o que são capazes de ser.

Johann Goethe

Aquele que nunca foi uma criança verdadeiramente infantil
nunca será um homem maduro.

Pelo erro dos outros o homem sensato corrige os seus.

Osvaldo Cruz

Para vencer é preciso começar.
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Keyserling

Robert H. Schuller

As iniciativas da juventude valem tanto quanto as experiências dos velhos.
Josephine Knorr
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Apenas quando executamos o direito de escolher é que exercitamos
também o direito de mudar.
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Shad Helmsteller

Sempre e nunca são palavras que você sempre
deve lembrar e nunca usá-las.

Wendell Johnson

Você tem à sua disposição dez minutos para colocar uma idéia
em prática antes que ela retorne para o mundo dos sonhos.

Richard Fuller
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Disseram-me ser difícil atingir a verdadeira perfeição.
Sim, mas isso não impede que me esforce para conquistá-la.

Provérbio árabe

Vida
Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo.
Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta.
Chico Xavier

O meu modo de gracejar é dizer a verdade.
Não há gracejo mais engraçado nesse mundo.

Tudo o que aumenta o círculo dos poderes humanos, mostrando a cada
pessoa que ela pode fazer mais do que imaginava, é valioso.

Samuel Johnson

O melhor livro de moral é a nossa consciência.
Temos que consultá-lo muito, freqüentemente.

Educação em Frases

George Bernard Shaw

Blaise Pascal

Paciência: uma forma suave de desespero disfarçada em virtude.

Ambrose Bierce
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O homem vale tanto quanto o valor que dá a si próprio.
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François Rebelais
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É possível mudar nossas vidas e a atitude daqueles que
nos cercam simplesmente mudando a nós mesmos.

Rudolf Dreikurs

Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.

Caetano Veloso

Muitas vezes as pessoas tentam viver a vida às avessas: elas procuram ter mais coisas
ou mais dinheiro para poderem fazer o que querem, de modo que possam ser felizes. A
coisa deve funcionar ao contrário: você primeiramente precisa ser quem você realmente é, para então fazer o que precisa ser feito, a ﬁm de ter o que você deseja.
Shakti Gawain

As raízes da cultura são amargas, mas os frutos são doces.

Todos têm o direito de serem estúpidos.
Alguns apenas abusam desse privilégio.

Anônimo

Capricho, educação, atenção e modos respeitosos já foram uma vez
valores a merecer menção.
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Julio Rufiniano

Anna Veronica Mautner

Feliz de quem pôde conhecer a causa das coisas.
Virgilio
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Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro de
leite, também a mentira estraga toda uma vida.

Mahatma Gandhi
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Viver não é aprender, mas aplicar.
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Ernest Wilfred Legouvé

Boa comunicação é tão estimulante quanto café preto e
tão difícil quanto dormir depois.

Anne Morrow Lindbergh

O verdadeiro mérito é como um rio,
quanto mais profundo ele é, menos barulho ele faz.

Marquês de Halifax

É mais importante conhecer a si mesmo do que
conhecer todas as maravilhas do universo.
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Anônimo

Só há progresso onde existe a esperança.

Steven Spielberg

De onde menos se espera é que não sai nada mesmo.

Barão de Itararé

As pessoas mais felizes parecem ser aquelas que não têm nenhuma razão
para serem felizes, mas simplesmente são.
W.R. Inge
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Diﬁcilmente repreenderás o que permitires que se torne costume.

Educação em Frases

São Jerônimo

Sinto-me muito melhor agora
que eu desisti de esperar.

Ashleigh Brilliant

Só uma coisa a vida ensina: a vida nada ensina.

Millôr Fernandes
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Experiência é um professor implacável; primeiro ele dá o teste e depois a lição.
Anônimo

Sabedoria
Poucos rios surgem de grandes nascentes,
mas muitos crescem recolhendo filetes de água.
Ovídio

Aquele que lê muito e anda muito, vê muito e sabe muito.

Deve mudar sempre quem quer ser
constantemente feliz e sábio.

Confúcio

Quanto mais inteligente é um homem, mais originalidade ele descobre nos
homens. Pessoas ordinárias não enxergam nenhuma diferença entre eles.
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Miguel de Cervantes

Blaise Pascal

Há três métodos para ganhar a sabedoria: primeiro, por reﬂexão,
que é o mais nobre; segundo, por imitação, que é o mais fácil;
e terceiro, por experiência, que é o mais amargo.

Confúcio
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O sábio tem vergonha de seus defeitos, mas não de se corrigir.
Confúcio

Um tolo sábio é mais tolo do que um tolo ignorante.
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Molière

Um país se faz com homens e livros.

Monteiro Lobato

Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.

Sócrates
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O homem aprendeu a escrever os defeitos no bronze e as virtudes na água.
Beethoven

Liberdade signiﬁca responsabilidade.
É por isso que tanta gente tem medo dela.
George Bernard Shaw

A independência do pensamento é a mais nobre das aristocracias.

Cogito ergo sum. (Penso, logo existo.)

Cícero
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Anatole France

Somente os instruídos são livres.

Epícteto

Tudo se aprende, até a virtude.

Joseph Joubert
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A diferença entre um homem inteligente e um tonto está em que aquele se
repõe facilmente de seus fracassos, enquanto este nunca consegue
recuperar-se de seus êxitos.
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Anônimo

A sabedoria não nos é dada; é preciso descobri-la por nós mesmos depois
de uma viagem que ninguém nos pode poupar ou fazer por nós.

Marcel Proust

A felicidade é uma experiência ligada à sabedoria.

Roberto Shinyashiki
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Alguns homens vêem as coisas como são e dizem “Por quê?”.
Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo “Por que não?”.
George Bernard Shaw

Saber para prever, a ﬁm de prover.

Augusto Conte

Lao-Tsé

Cada novo dia permite que se aprenda algo novo.

Eurípedes

Sábio é o homem que chega a ter consciência
da sua ignorância.

Barão de Itararé
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Uma longa viagem começa com um único passo.

79

Muitos teriam alcançado a sabedoria se não acreditassem
que já eram suﬁcientemente sábios.
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Provérbio chinês

A ignorância é o elemento mais violento da sociedade.

Emma Goldman

Uma vasta memória não faz um ﬁlósofo, assim como um dicionário
não pode ser chamado de gramática.
John Henry Newman
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Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.

Anônimo

A árvore da sabedoria não é a da vida.

Ter razão é fácil. Perceber que os outros a têm –
eis o problema.

Mário da Silva Brito

Um sábio fala porque tem alguma coisa a dizer;
o tolo porque tem de dizer alguma coisa.
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Lord Byron

Platão

Conhece-te a ti mesmo.

Sócrates
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