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Ler esse livro é se deparar com uma surpresa em cada tópico;
é conhecer a capacidade que alguns indivíduos têm de vencer
uma discussão pelo brilho da intervenção, mesmo quando
lançam mão de argumentos claramente improcedentes; é
admirar a rapidez vertiginosa com que a mente humana
consegue engendrar verdadeiras preciosidades; é, enfim,
assistir ao desempenho dos Usain Bolts do raciocínio.
O autor, Márcio Bueno, jornalista apaixonado pelas palavras –
tem dois livros publicados na área da etimologia, pesquisou
durante anos sobre a produção dos que têm essa habilidade
para, de bate-pronto, serem capazes de organizar o
pensamento e as palavras, compondo frases magistrais.
Tomando conhecimento do que muitos figurantes deste livro
produzem nesse campo, chega-se à conclusão, segundo o
autor, de que "são capazes de dar laço no vento, nó em pingo
d'água e, se cair um raio, antes de escaparem ilesos ainda
aproveitam a oportunidade para acender o cigarro".
Neste trabalho, é possível constatar que essa capacidade de surpreender, de impactar com as
palavras, independe do grau de escolarização. Indivíduos que nunca tiveram a oportunidade de
avançar na educação formal destacam-se como se fossem verdadeiros doutores. Alguns exemplos:
Dadá Maravilha, Romário e Tim Maia.
Os personagens estão agrupados por atividades e as tiradas, por personagens. Em relação a alguns,
há uma introdução, uma breve biografia e, em seguida, suas faíscas verbais. Se o leitor quiser saber
em quais páginas um determinado indivíduo aparece, sendo o ator principal ou não, basta consultar
o Índice Onomástico.
A clareza e a elegância são traços marcantes do texto do autor, jornalista e escritor experiente. De
forma agradável, mas respeitando o protagonismo de quem tem que brilhar, que são os
personagens, Márcio Bueno situa os episódios, mostra em que circunstâncias foram geradas as
frases surpreendentes, impactantes. Quem mais se beneficia desse método, sem dúvida alguma, é o
leitor.

título

: Faíscas verbais

Autor

: Márcio Bueno

Categoria

: Humor

Publicado

: 22/03/2016

Editora

: Gutenberg Editora

Vendedor

: Bookwire Brazil Distribuicao de Livros Digitais LTDA.

Páginas impressas

: 200 páginas

PDF File: Faíscas verbais

Ler ou baixar Online Faíscas verbais PDF, ePub, Mobi Márcio Bueno Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, Ler esse livro é se deparar com uma surpresa em cada tópico; é...

Size

: 2.22MB

Baixar Faíscas verbais (PDF, ePub, Mobi) Márcio Bueno GRATIS

PDF File: Faíscas verbais

Ler ou baixar Online Faíscas verbais PDF, ePub, Mobi Márcio Bueno Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, Ler esse livro é se deparar com uma surpresa em cada tópico; é...

Baixar Faíscas verbais (PDF, ePub, Mobi)
Márcio Bueno GRATIS
Baixar Faíscas verbais (PDF, ePub, Mobi) Márcio Bueno GRATIS
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We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Faíscas verbais
PDF. To get started finding Faíscas verbais, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

Fogo & Sangue – Volume 1
http://media.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...

PDF File: Faíscas verbais

Ler ou baixar Online Faíscas verbais PDF, ePub, Mobi Márcio Bueno Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, Ler esse livro é se deparar com uma surpresa em cada tópico; é...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Tambores de Angola
http://media.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....
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A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...

[PDF]

Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Ardente
http://media.beebok.info/br-1093737659/ardente.html

Ardente é a primeira de duas novas novelas contemporâneas de Sylvia Day, autora
número 1 das listas internacionais de mais vendidos. Nunca misture trabalho com prazer.
Nunca fale de política dentro do quarto. De certa forma, no momento em que me tornei
amante de Jackson...
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O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
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http://media.beebok.info/br-692071801/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idio
ta.html

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193
textos aqui selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica
subentendido, ou que delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó,...
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Você acredita mesmo em amor à primeira vista?
http://media.beebok.info/br-1435110108/voce-acredita-mesmo-em-amor-a-primeira-vista.html

Um romance sobre o amor verdadeiro e sobre a pessoa mais importante da sua vida: você
mesma! Quando nos deparamos com o amor pela primeira vez podemos perder as
estruturas, fazer loucuras, viver com mais intensidade e acabar até nos esquecendo de
nós mesmos. Não que amar...
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International Guy: Montreal - vol. 6
http://media.beebok.info/br-1440354932/international-guy-montreal-vol-6.html

Mesma autora da série A Garota do Calendário, que vendeu mais de 670 mil exemplares
no Brasil. International Guy é a agência de Parker Ellis, um dos maiores especialistas do
mundo em vida e amor, que tem como missão ajudar as mulheres em questões tão...
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International Guy: San Francisco - vol. 5
http://media.beebok.info/br-1440356193/international-guy-san-francisco-vol-5.html

Mesma autora da série A Garota do Calendário, que vendeu mais de 670 mil exemplares
no Brasil. International Guy é a agência de Parker Ellis, um dos maiores especialistas do
mundo em vida e amor, que tem como missão ajudar as mulheres em questões tão...
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Mindset
http://media.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

PDF File: Faíscas verbais

