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Música: Eclético 

Tiago Abravanel  

Tiago Abravanel é cantor e ator. Neto de Sílvio Santos, Tiago 

ganhou projeção ao interpretar o cantor brasileiro Tim Maia 

no espetáculo Vale Tudo em 2011.  

No clipe da música Eclético, Tiago incorpora várias 

personalidades brasileiras e internacionais. Você pode 

considerar essa música como Cultura Popular Brasileira 101!  

Sugestões de aprendizado: 

1. Complete a letra da música com as palavras do Banco de Palavras. 

2. Veja que personalidades você reconhece no vídeo. Nós damos uma lista na última 

página. Pesquise sobre as celebridades brasileiras. Você vai ficar mestre em cultura 

popular brasileira  

3. Estude o vocabulário Street Smart que marcamos de verde na letra da música. 

4. Visite os recursos que oferecemos para você aprender mais sobre as expressões 

marcadas de azul. 

  

 

 

Link para a música no YouTube: http://goo.gl/7zJfg2     

 

  

Faça da música uma atividade de 

aprendizado ativo.  

 Anote palavras e expressões novas, e 

procure seu significado. Faça frases 

colocando essas palavras e 

expressões em contexto.  

 Observe a gramática. Escolha uma 

estrutura gramatical que você 

gostaria de melhorar e observe essa 

estrututra em contexto. Faça frases 

usando a estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compre a música Eclético na 

Amazon.com 

 

http://streetsmartbrazil.com/
http://streetsmartbrazil.us1.list-manage1.com/subscribe?u=e545f07eab496a2b6e0924ca9&id=a62de1b003
http://www.facebook.com/pages/Street-Smart-Brazil/50113404491
http://www.youtube.com/user/StreetSmartBrazil?feature=mexp
http://streetsmartbrazil.com/blog
http://goo.gl/7zJfg2
http://www.amazon.com/gp/product/B00NNJG5PY/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00NNJG5PY&linkCode=as2&tag=luemmov-20&linkId=C23PXWCJP6KWWHFZ
http://www.amazon.com/gp/product/B00NNJG5PY/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00NNJG5PY&linkCode=as2&tag=luemmov-20&linkId=C23PXWCJP6KWWHFZ
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Tem um pouco de todo mundo 

Dentro de cada um de nós 

Tá na cara, no ___________, na pele, no passo  

Na roupa, no gesto e na ____________ 

 

No palco eu me banco 

Pulo, canto, danço, faço _______________ 

Sou preto no branco, mas estou pra vida 

Sem medo de ser 

 

Eclético, múltiplo e magnético 

Eu tenho um brilho no _____________  genético 

Eu levo a todo o lugar que eu vou 

 

Eclético, sou como whisky com energético 

Mistura pra te deixar elétrico 

Mas quero mesmo é te dar amor 

 

Curto um pouco de tudo mesmo 

Tudo tem sempre um lado bom 

Tá na cara, no jeito, na pele, no passo 

Na roupa, no ______________ e no som 

 

No palco eu me banco 

Pulo, canto, danço, faço acontecer 

Sou preto no branco, mas estou pra vida 

Sem ______________ de ser 

 

Eclético, múltiplo e magnético 

Eu sou feirante, astronauta e médico 

Posso ser _______________  ou zelador 

 

Eu sou eclético, sou como whisky com energético 

Mistura pra te deixar elétrico 

Mas quero mesmo é te dar 

 

A _______________ de que qualquer um 

Pode ser o que quiser 

Todo mundo pode tudo se fizer de coração 

 

Eclético, múltiplo e magnético 

Eu tenho um brilho no olhar genético 

Eu levo a todo o lugar que eu vou 

 

Banco de Palavras 

 

acontecer 

certeza 

gesto 

jeito 

medo 

olhar 

pele 

síndico 

voz 

Eclético, sou como whisky com energético 

Mistura pra te deixar elétrico 

Mas quero mesmo é te dar 

Amor 

http://streetsmartbrazil.com/
http://streetsmartbrazil.us1.list-manage1.com/subscribe?u=e545f07eab496a2b6e0924ca9&id=a62de1b003
http://www.facebook.com/pages/Street-Smart-Brazil/50113404491
http://www.youtube.com/user/StreetSmartBrazil?feature=mexp
http://streetsmartbrazil.com/blog
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Expressões Street Smart 

Nós damos dois exemplos para cada expressão. Faça você também dois exemplos para 

praticar o vocabulário. 

 

1. Todo mundo 

 

a. Vou convidar todos os meus amigos para a minha festa de aniversário. Quero todo 

mundo lá! 

b. Ana é muito popular na universidade. Ela conhece todo mundo lá, tanto alunos como 

professores e funcionários. 

Seus exemplos: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Tá na cara 

 

a. Carla: Ai, ai, ai, a Camila está de mau humor hoje! 

João: Como você sabe? Ela falou alguma coisa? 

Carla: Não, mas nem precisa falar nada. Tá na cara! 

 

b. Mãe: Clarinha, o que é que você aprontou dessa vez? 

Clara: Não fiz nada, mãe. 

Mãe: Fala a verdade, filha! Tá na cara que você aprontou alguma. 

 

Seus exemplos: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Eu me banco / Bancar alguma coisa 

a. Gente, esse restaurante é super caro. Vocês querem comer aqui mesmo? Quem vai 

bancar o jantar?  

Tá na cara que Camila tá 

de mau humor. 

Tá na cara que Clarinha 

aprontou alguma! 

http://streetsmartbrazil.com/
http://streetsmartbrazil.us1.list-manage1.com/subscribe?u=e545f07eab496a2b6e0924ca9&id=a62de1b003
http://www.facebook.com/pages/Street-Smart-Brazil/50113404491
http://www.youtube.com/user/StreetSmartBrazil?feature=mexp
http://streetsmartbrazil.com/blog


 

Street Smart Brazil – We Teach Smart Portuguese 

Join our Mailing List  | Like us on Facebook  |  Subscribe to our YouTube Channel  | Follow our Blog 

 

4 de 5 

b. O Brasil tem uma imensa desigualdade social. Enquanto muitas famílias não podem 

bancar os estudos dos filhos, algumas famílias podem bancar cursos completos nas 

melhores e mais caras universidades do mundo. 

Seus exemplos: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Curtir 

a. Augusto: E aí, Cláudia, você curtiu sua viagem ao Brasil? 

Cláudia: Curti demais! Foi uma viagem maravilhosa. 

 

b. Joana: Que dia lindo! Vamos à praia? 

Paulo: Podemos ir, mas não vou ficar muito tempo. Você sabe que eu não curto praia. 

 

Dica: Coloque seu Facebook em português e você vai ver a palavra Curtir todo dia! 

 

Seus exemplos: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Aprenda Mais com Nossos Recursos 

Um pouco de: How to use Pouco, Pouca, and Um pouco de in 

Portuguese http://goo.gl/DhN7Cn  

 

Mesmo: Master the Word Mesmo in Portuguese 

We have a minibook all for the word Mesmo! Learn 12 uses of the 

magic word Mesmo in Portuguese in a fun and easy way. Follow our 

characters Ana and José as they use Mesmo in 58 real-life 

dialogues. Available for Kindle at Amazon.com and in PDF at 

Smashwords.com 

 

Tudo: Temos uma ficha sobre Tudo e Todo. Aprenda a diferença! 

  

http://streetsmartbrazil.com/
http://streetsmartbrazil.us1.list-manage1.com/subscribe?u=e545f07eab496a2b6e0924ca9&id=a62de1b003
http://www.facebook.com/pages/Street-Smart-Brazil/50113404491
http://www.youtube.com/user/StreetSmartBrazil?feature=mexp
http://streetsmartbrazil.com/blog
http://goo.gl/DhN7Cn
http://www.amazon.com/dp/B00BNCPFBI/ref=as_li_ss_til?tag=luemmov-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B00BNCPFBI&adid=08YRKB3FC2TQPDP0XPQB&&ref-refURL=http%3A%2F%2Frcm.amazon.com%2Fe%2Fcm%3Flt1%3D_blank%26bc1%3D000000%26IS2%3D1%26bg1%3DFFFFFF%26fc1%3D000000%26lc1%3D0000FF%26t%3Dluemmov-20%26o%3D1%26p%3D8%26l%3Das4%26m%3Damazon%26f%3Difr%26ref%3Dss_til%26asins%3DB00BNCPFBI
http://www.smashwords.com/books/view/291403
https://drive.google.com/file/d/0B9fkim6gC2dLZER6MFgxSVFvdVk/view?usp=sharing
http://www.amazon.com/dp/B00BNCPFBI/ref=as_li_ss_til?tag=luemmov-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B00BNCPFBI&adid=08YRKB3FC2TQPDP0XPQB&&ref-refURL=http://rcm.amazon.com/e/cm?lt1%3D_blank%26bc1%3D000000%26IS2%3D1%26bg1%3DFFFFFF%26fc1%3D000000%26lc1%3D0000FF%26t%3Dluemmov-20%26o%3D1%26p%3D8%26l%3Das4%26m%3Damazon%26f%3Difr%26ref%3Dss_til%26asins%3DB00BNCPFBI
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Personalidades Incorporadas por Tiago no vídeo Eclético 

Os brasileiros estão na cor verde. 

 

0:14 Um rapper 

0:28 Toni Tornado 

0:40 Michael Jackson 

0:44 Nordestino tocando triângulo; uma referência ao forró e ao Rei Luiz Gonzaga 

0:51 O Rei Roberto Carlos 

0:56 O Rei Momo, carnaval 

1:00 Músico tocando tamborim. O chapéu branco é uma alusão ao malandro e ao sambista 

1:10 Chacrinha e seu troféu Abacaxi 

1:17  Macbeth, de Shakespeare 

1:27 Raul Seixas 

1:38 Falcão 

1:47 Bel Marques, da banda Chiclete com Banana 

1:52 Um bombeiro 

1:57 Lady Gaga 

2:02 Sílvio Santos (avô de Tiago) 

2:05 Tim Maia 

2:11 Ney Matogrosso 

2:23 Charles Chaplin 

2:32 Amy Whinehouse 

2:33 John Lennon 

2:37 Xuxa 

2:41 Beyonce 

2:42 Fred Mercury 

2:44  Elvis Presley 

3:09 Darth Vader 

 

 

http://streetsmartbrazil.com/
http://streetsmartbrazil.us1.list-manage1.com/subscribe?u=e545f07eab496a2b6e0924ca9&id=a62de1b003
http://www.facebook.com/pages/Street-Smart-Brazil/50113404491
http://www.youtube.com/user/StreetSmartBrazil?feature=mexp
http://streetsmartbrazil.com/blog
http://streetsmartbrazil.com/festas-de-sao-joao-vocabulary-traditions-and-resources/
http://streetsmartbrazil.com/roberto-carlos-learn-brazilian-portuguese-songs-video-6/
http://streetsmartbrazil.com/brazilian-music-grandfather-samba/

