


Frida Kahlo para inconformistas traça o retrato inspirador de uma 
artista autêntica e plural, conhecida mundialmente por seus quadros coloridos, 
pungentes, sofridos.

Além de sua pintura poderosa, Frida deixou um legado extraordinário: a mensa-
gem de que é possível superar as limitações e transformar a própria experiência 
quando as circunstâncias são desfavoráveis. 

Neste livro, Allan Percy retrata a artista mexicana como uma mestra na arte da 
vida, alguém capaz de enfrentar com determinação e criatividade a dor física, as 
turbulências do amor e as incompreensões sociais. 

Em 60 citações sobre vida, morte, arte, liberdade e esperança, a pintora nos 
incentiva a  criar nossa própria realidade com coragem, entusiasmo e paixão. 
Conheça algumas frases que você encontrará aqui:

• Apaixone-se por si mesmo, pela vida e depois por quem quiser.

• Tudo pode ter beleza, até o mais horrível.

• Pés, para que os quero, se tenho asas para voar?

• Se você me quer em sua vida, coloque-me nela. Eu não deveria brigar por 

uma posição.

• Emparedar o próprio sofrimento é arriscar-se a ser devorado por ele de 

dentro para fora.

• Se você agir como se soubesse o que está fazendo, poderá fazer o que quiser. 

• Às vezes você precisa esquecer o que sente e se lembrar do que merece.

Outros livros do autor:

tar o risco de viver e morrer,  e, ainda assim, 
não deixar de sonhar, desejar e lutar.

Pinto fl ores para que, assim, elas não 
morram. 
Todos nós ansiamos pela eternidade e bus-
camos alcançá-la. Fazemos isso numa luta 
contra nossa própria finitude, para deixar-
mos um legado. 

Muitas vezes, é na dor que estão 
os prazeres mais profundos, as ver-
dades mais complexas, a felicidade 
mais certeira. 
Atormentada desde a infância por graves 
problemas de saúde, Frida buscou viver 
intensamente e dar sentido a cada expe-
riência. Uma lição de força e coragem para 
todos nós.

Allan Percy é especialista em coaching 
e em literatura de autoajuda e desenvolvi-
mento pessoal. Autor premiado, já traba-
lhou como editor, tradutor e ghost-writer, 
e atuou como consultor editorial para várias 
editoras espanholas. Seus livros já venderam 
cerca de 800 mil exemplares no Brasil.
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Com seus quadros inconfundíveis e sua for-
ça inabalável, Frida Kahlo deixou seu nome 
gravado no cenário artístico do século xx. 
Apesar da saúde debilitada por uma série de 
acontecimentos trágicos, a pintora mexica-
na nunca permitiu que a fragilidade de seu 
corpo limitasse sua liberdade.

E foi assim, vivendo, amando, criando e 
lutando intensamente, que Frida se tornou 
uma das artistas mais marcantes de nosso 
tempo. 

Eu, que me apaixonei por suas asas, 
jamais irei cortá-las. 
Aprisionar o outro para que permaneça ao 
nosso lado não é um ato de amor: é desres-
peito. Amor é liberdade.

O que não me mata me alimenta. 
Resiliência é a capacidade humana de não 
se deixar vencer pela adversidade e de es-
colher o futuro de forma consciente – um 
dom que Frida aproveitou até as últimas 
consequências.

Eu bebia para afogar as mágoas, mas 
as malditas aprenderam a nadar. 
Tentar fugir da dor é um trabalho inútil. 
Frida compreendeu isso e aprendeu a se re-
inventar a partir das inúmeras dificuldades 
pe las quais passou.

Árvore da esperança, mantenha-se 
fi rme. 
A esperança gera movimento e se alimenta 
do desejo e da alegria. Ter esperança é acei-
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Frida Kahlo
para inconformistas

60 pílulas de inspiração 
para desenhar a vida do seu jeito 

autor de Nietzsche para estressados
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