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Fhil:  Hey everyone. Welcome back to Open mind podcast.

 Tami:  Antes de começar com o tema de hoje, eu gostaria de dizer que esse podcast é
exclusivamente em inglês, mas não se preocupa porque nós disponibilizamos um arquivo em PDF

para que você possa acompanhar a conversa tanto em inglês quanto traduzido em português. Para

ter acesso basta acessar www.openmindenglish.com. Ou, se você preferir a gente deixa esse link

aqui na descrição do episódio. 

 Fhil:  my name is Fhil. 

 Tami:  My name is Tami. 

 Fhil:  And today we're going to talk about cultural differences between Brazil and the United

States. 

 Tami:  So before we start, we’d like to make a little disclaimer. 

 Fhil:  Yeah, we're going to talk about our own experiences. So my experiences are limited to Florida

 

 Tami:  And my experiences are limited to São Paulo.

Fhil:  So obviously, and when we speak about culture, there are many differences from region to

region, state to state, then sometimes from person to person. So don't take what we say at face

value. Obviously there will be differences. 

Tami:  Yeah, don't take that too serious. Okay. So let's just start. Fhil, uh, you've been living in Brazil

for eight years now.  So how was that for you? How was it for you when you got here for the first

time to livehere?

Fhil:  Well, there's many things that I can talk about. I don't know where to start to be honest.

Tami:  What about if we separate (things) in topics. So let's start with food. How was the food for

you when you got here?



Fhil:  Well, I think the first thing that I noticed is when you go to restaurants here, People eat

everything with cutlery, they eat everything with a fork and knife.  It doesn't matter what you're

eating. It could be a pizza, it could be a hamburger. Uh, that's very different from what I'm used to in

the United States. People eat these things with their hands. Um, people eat like barbecue ribs, for

example, with their hands, uh, you know, for the most part and here in Brazil and you know, there's

a, there's a bit more concern... With hygiene, I would say. 

Tami:  Yeah. Yes. I agree. Uh, in general, when you're in a restaurant here in Brazil, we don't eat with

our hands. We eat with a knife, a for, a spoon, but in general, when we’re in our houses. We can eat

like a hamburger or a pizza or a barbecue with our hands, but it's not very common when you're in a

restaurant, when you're in public.

Fhil:  Yeah, exactly. And by the way, let me just give you a quick correction, a quick pronunciation

correction. Whenever you pronounce a word that starts with R remember to do the R sound. So

you don't say “restaurant” you say restaurant. 

Tami:  Okay. So when you go to a restaurant

Fhil:  Exactly. Uh, yeah, that's, that's the first difference that I noticed.  Um, another difference is

just the difference in supermarkets. If you go to the United States and for any of you that have

been to the U S and have gone to a supermarket, you can attest to this. They're very big and

there's very little, there's a huge variety of everything. Like for example, you'll find like seven, eight

different types of Coca Cola.  The variety here is less, although in some ways I think that's a good

thing because you have less unhealthy food and people here in general know how to eat healthier

than I would say people do in the United States. 

Tami:  I think it's because here in Brazil eating  healthy is cheaper than eating, like, junk food.

Fhil:  Exactly. In the U S junk food is very, very cheap. 

Tami:  Yeah. I mean, it's cheaper to go to an open market and buy fruits and salad, vegetables than

going to McDonald's for example

Fhil:  and yeah, you, you mentioned the, the markets, right? The open markets, the street markets,

uh, I think they're very cool. They exist in the US but to a lesser extent, they don't, they don't

exist.  Like they exist here in Brazil where you'll find a feira, you'll find a market in every single

neighborhood you go to. And I think they're just a great place to go to, to get your fruits and your

veggies.



Tami:  Our open markets are cultural and especially because we love to go there to eat pastel and

drink caldo de cana.  It’s amazing. We love to go to a feira, to an open market and eat and drink

these things.

Fhil:  Yeah. One of my favorite things to do at these feiras is just to get, like you said, a pastel and a

caldo… and, how do you say it?  that's it 

Tami:  sugar cane juice. 

Fhil:  It's really good. Especially if you put a little bit of maracuja  or lemon in it.  I think it's good. 

Tami:  Yeah. I agree. Cool. So we agree? Brazilian food is amazing. I'm not saying American food is

bad. Don't get me wrong. But I'm saying….to be honest, I would prefer Brazilian food. I’m a

Brazilian, it’s  not fair. I know. But what about people? What can we say about people? How was

your social life in the United States and how (does)  it work here in Brazil for you?

Fhil:  I think here in Brazil, people are definitely more sociable. People are more outwardly friendly.

And people just like parties, getting together. It's a, it's a much warmer culture in that way. It's not

to say that Americans are cold. I think that's a very common misconception that people have that

Americans are just cold in general.  I wouldn't say so, but.. Because Brazilians are so warm and so

friendly. I think any other culture in comparison is going to seem cold and distant. But I remember

one of the things that I noticed first is the personal space. I think the personal space that people

have here is a little bit less, I'm talking about personal space in the physical sense.  So I remember I

was at a party one time when I first arrived here and I was talking to this guy and. And  it felt like he

was talking like right in my face, you know, like a couple of centimeters away. And I felt a little bit

uncomfortable about that. So I took a step back to get farther away from him and he continued

speaking and he took a step forward to get back close to my face.

Tami:  Yes. I agree. When I was (in the) United States, I don't think people are cold there, but there

is...I can say there is a gap. It doesn't matter if the person is nice. There is a gap between you and

the other person. And I don't feel that gap when I'm in Brazil. Like people can be very nice and

friendly with you.  But you're not really welcome to everything in their lives. You know what I mean?

Here in Brazil in general, we meet someone and in one day, in one month, or one night and we’re

best friends forever. So we have this thing, we talk about everything, about our lives. We have

small talk (with) everyone.  We talk, we open our hearts with strangers we’ve never seen before.

So this is one thing that doesn't happen in the United States and Europe. People are nice there, but

this gap, you need to keep in mind if you're Brazilian and you go abroad. Keep that in mind.



Fhil:  Exactly. I think that's a good point. It's important to keep in mind that for you to become

friends with American people, it takes a little bit longer than the amount of time that it takes in

Brazil to become friends with somebody.  So, if you do go to the US, keep in mind, it's not because

people don't like you, it’s just naturally the way it is, it takes a little bit longer to build that trust and

to build a friendship. 

Tami:  another thing I could see when I was in (the) United States. Uh, people there, they look like

they don't give a fuck about you.  You know what I mean? Uh, they look like they can be nice one

day. And then the other day, don't really look at you, but it's just the way it is. It's not good or bad.

Like I said, this is the way it is. Uh, as a Brazilian, uh, I could understand what it was because it's not

my culture. But, like I said, don't, don't feel offended if the person is talking to you being friendly

one day and doesn't talk to you the other day. I realized that's really common there. 

Fhil:  I think the thing is, is that in Brazilian culture, Brazilian people will go out of their way to make

people feel good or try their best to not make someone not feel well and not feel welcome.  So,

When you go to any other country where there's a little bit less concern about making others feel

okay and not feel bad, it can definitely feel like people just don't care about you. People don't give a

crap about you. It might not be the case. It's just that they're focused on their own things.  They're

focused on doing them, you know? So it's, it's a, it's not that they don't care about you. It's just

that... I think here in Brazil, people are just more, I don't know what the word is, but they're yeah,

there's just, they're more preoccupied with making sure that they're not hurting others’ feelings

and stuff like that.  Yeah. 

Tami:  And speaking of this, I would like to talk about work now Because we are talking about

people, how people do in social spaces. How does that work in the United States when you're

working with other people? And how did you feel that in Brazil? 

Fhil:  I think Americans, they tend to be a bit more direct and to the point, um, I think we can take

the same thing that we said about Brazilian people and kind of bring it to a work environment.  So

like, for example, if you have a meeting, the very beginning of the meeting, it's always going to be

some kind of small talk that might go on for a little while where you're just talking about personal

things and then eventually you get on to the business. In the United States. I would say that there

is that small talk, but it's much less.  It's very quick,very, very quickly, you'll get right to business.

You'll get to the point. And there's no, there's less dancing around the subject if you know what I

mean.



Tami:  Yeah. I've never worked with Americans before, but one thing I like and dislike at the same

time, United States, it's like, They go directly to the point, this is a nice thing because in Brazil we

have some problems, uh, when you don't want to do something or we have problems.  When you

want to say no to something, it doesn't matter if it is in your social life or to your boss or in the

company you work, in Brazil, we have this. I mean, at least in São Paulo, uh, we have this culture, uh,

we cannot say no to work. Anytime you need to be there working all the time. Uh, you can't say no

to extra hours of working.  Uh, you can’t say no to the happy hour. This is another thing, we’re too

social here in Brazil. So if you don't want to socialize with your coworkers, you're not nice. People

won't be nice to you. This is going to probably affect your word. And I don't think this is fair. 

Fhil:  I would say that exists in the United States as well.  Although, to be very honest with you, I

don't know if it's more here because I've never really worked in an office in the United States. Most

of my adult life has been here, but from what I've heard, it exists. Um, and also I think another thing

that you mentioned, which I thought was interesting is that you can't say no.  I would say that in

the United States, there's a little bit less stigma about saying no, especially to your boss. Um, I've

seen time and time again with some of my students, for example, where they would have to

cancel a class or cancel some other, some other thing that they had scheduled because their boss

at the very last minute, it said, Oh, I need you to do this, whatever this is.  And they can't say no to

their boss, uh, in the United States, I would say probably in Europe as well, it's much more common

for someone to just look at their boss and say, uh, no, I can't do that right now. I have this other

thing scheduled. I will have to do this at a later date. And there's no stigma.  It's fine to do that. 

Tami:  Yeah. And I just want to go back a little bit because one thing that called my attention is that

we’re too “hygienical”. How was that perception for you? 

Fhil:  Okay. Well, before I answer, let me give you two different corrections. 

Tami:  Go ahead. 

Fhil:  So whenever you want to say “alguma coisa que chamou minha atenção, so you're not going

to say call my attention, but you're going to say something that got my attention, right? So the

verb get, uh, also you said hygienical. So the word would be hygienic. 

Tami:  Hygienic. And got my attention... noted.



Fhil:  That's it. So, yeah. Brazilian people are very hygienic, so that's a very big positive. Um, I don’t

want to be living in a country where people don't take showers every week or every day.  But yeah,

there, there is a difference. I would say that for example, Brazilian people will brush their teeth

three times a day, or at least after every single meal, um, at the time the very least one shower a

day, but you know, in many, many cases, you know, two or three sometimes. Um, so yeah, I would

say Brazilian people are more hygienic than Americans, but.  That's not to say that Americans are

unhygienic. You know, where I come from, we took showers every day as well. 

Tami:  I think the difference between the United States and Brazil about hygienic things is in Brazil,

we’re more hygienic in our personal life and our personal spaces. And when you're outside our

houses, everything's very dirty.  I mean in São Paulo, things are very dirty outside, people don't

really respect…. 

Fhil:  public areas. The common spaces

Tami:  Public areas, the common spaces. Yes. Thank you. Uh, I would say in the United States, it's

the opposite. People respect the public and open spaces more than inside our houses, you know, 

 They're not so worried about inside their houses. I don't mean they're not clean again. It's just,

they probably clean their houses less than Brazilians do 

Fhil:  I can see what you mean. I mean, when I was in the US I would go to people's houses and very

frequently see just kind of a messy house.  Not unclean, but messy, you know, like with their

clothes on the floor, things are just not tidy, uh, here in Brazil I think before receiving visitors,

people make sure that their place is like really, really clean and really organized. Uh, whereas in the

US the, the worry is not so much. Uh, but like you said, it's the opposite.  If you go in the United

States, you can see that the public spaces tend to be cleaner, you know, organized, you don't see

much litter around depending on where you go, obviously. But, uh, in many places it's just very

organized on the outside. 

Tami:  As usual it's time for recommendations. Fhil, What do you got for us today?

Fhil:  So today I'm going to recommend an app called Anki droid. It uses, well, first of all, it's an app

to memorize vocabulary and expressions. It uses a technology called space repetition, which is

scientifically proven to really help you in your language development. So it's free for Android, but it

is paid for iOS.  So if you have an Apple, if you have an iPhone, you know, you'll have to pay a little bit

for it, but I think it's worth it. It's really good. And it really, really helps. 



Tami:  And my recommendation for today, it is an app, but it is a website too. It's called lyrics

training, uh, it is a website, an app, and you can practice English, uh, using songs.  And like I said, in

the last episode, I really liked to practice with songs. So I think if you don't know where to start just

go to this  website, and this is really fun because you're going to listen to something you enjoy. So

this is my recommendation for you guys. 

Fhil:  So that's it for today.  Thank you guys very much for watching. 

Tami:  We're not on YouTube. 

Fhil:  If you want more information about us, just follow us on our social media, on our Instagram at

openmind.English and see you next time. 

Tami:  See you next time. Bye guys.

V O C A B U L A R Y  ( V O C A B U L Á R I O )

To take something at face value - to accept someone or something just as it appears;

to believe that the way things appear is the way they really are

To attest to something - To confirm that something is true

To a lesser extent - less strongly or not as much

Don’t get me wrong - Don’t misunderstand me

Outwardly - on the surface, externally

Misconception - A view or opinion that is incorrect

To Keep something in mind -  To remember something

To go out of your way - To try hard to do something

To Dance around a subject - To not approach a subject directly

Time and time again - again and again
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Fhil: Olá, pessoal. Bem vindos de volta ao Open Mind Podcast.

Tami: Antes de começar com o tema de hoje, eu gostaria de dizer que esse podcast é
exclusivamente em inglês, mas não se preocupa porque nós disponibilizamos um arquivo em PDF

para que você possa acompanhar a conversa tanto em inglês quanto traduzido em português. Para

ter acesso basta acessar www.openmindenglish.com. Ou, se você preferir a gente deixa esse link

aqui na descrição do episódio. 

Fhil: Meu no é Fhil. 

Tami: Meu nome é Tami

Fhil: E hoje nós vamos falar sobre diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos.

Tami: Então, antes da gente começar. nós gostaríamos de fazer um pequeno aviso.

Fhil: Sim, nós vamos falar sobre nossas próprias experiências. E minhas experiências estão

limitadas a Flórida. 

Tami: E minhas experiências estão limitadas a São Paulo.

Fhil: Então, obviamente, quando nós falarmos sobre cultura, existem muitas diferenças de região

para região, de estado para estado e ás vezes até de pessoa para pessoa. Então, não façam as

coisas que nós estamos falando como verdade absoluta. Obviamente haverão diferenças. 

Tami:  Sim, não leve tão a sério. Então, vamos começar. Fhil, agora faz 8 anos que você mora no

Brasil. E como foi pra você? Como foi quando você chegou pela primeira vez pra morar aqui?

Fhil:  Bom, tem muitas coisas que eu posso falar. E, pra ser honesto, eu não sei por onde começar.

Tami:  E se nós separarmos por tópicos? Vamos começar com comida. Como foi com a comida

quando você chegou aqui?

Fhil:  Bom, a primeira coisa que eu notei é quando você vai a um restaurante aqui, as pessoas

comem tido com talheres, comem tudo com garfo e faca. Não importa o que você esteja comendo.

Pode ser pizza, pode ser hamburguer. Isso é muito diferente do que eu estou acostumado nos

Estados Unidos. As pessoas comem essas coisas com as mãos. As pessoas comem costelinha de

porco com as mãos, por exemplo. E para a maior parte das pessoas aqui no Brasil, tem um pouco

mais de preocupação… com a higiene, eu diria.

P O R T U G U Ê S



Tami:  Sim, verdade. Eu concordo. No geral quando você em um restaurante aqui no Brasil, nós não

comemos com as nossas mãos. Nós comemos com garfo, faca ou uma colher, mas no geral,

quando nós estamos em nossas casas, nós podemos comer um hambúrguer ou pizza ou churrasco

com as mãos. Mas, não é muito comum quando você vai em um restaurante, quando você está em

público.

Fhil:  Exatamente. E, aliás, deixa eu te fazer uma pequena correção, uma pequena correção de

pronúncia.Sempre que você for falar palavras que começam com R, se lembre do som do R. Então

você não fala “restaurant” , você fala “restaurant” .

Tami:  Okay. Então quando você vai a um “restaurant”.

Fhil: Exato. Mas, essa foi a primeira diferença que eu notei. Outra diferença é a diferença dos

supermercados. Se você vai para os Estados Unidos, e pra qualquer um de vocês que já tenha ido

aos EUA e foi num supermercado, você pode comprovar isso.Eles são enormes e há uma variedade

gigante de qualquer coisa. Tipo, por exemplo, você vai achar tipo, sete, oito tipos diferentes de

Coca-Cola. Aqui tem menos variedade, apesar de que de alguma forma eu acho isso uma coisa boa,

porque você tem menos comida não saudável. No geral as pessoas aqui sabem como comer mais

saudável do que as pessoas nos Estados Unidos.

Tami:  Eu acho que é porque no Brasil comer mais saudável é mais barato do que comer besteira.

Fhil:  Exato. Nos EUA   besteiras são muito, muito baratas.

Tami:  Quer dizer, é mais barato ir em uma feira e comprar frutas e saladas, vegetais do que ir no

Mc Donald’s, por exemplo.

Fhil:  Você mencionou as feiras, certo? As feiras abertas, feiras de rua. Eu acho que elas são bem

legais. Elas existem no EUA, mas em menor quantidade. Elas não existem igual aqui no Brasil onde

você vai achar uma feira, um mercado em todos os bairros que você vá. E eu acho que elas são

ótimos lugares para ir. E eu acho que elas são um lugar ótimo pra comprar frutas e vegetais.

Tami:  Nossas feiras são culturais, especialmente porque nós amamos ir lá e comer pastel com

caldo de cana. É incrível. Nós amamos ir para uma feira e comer e beber essas coisas. 

Fhil:  Sim, uma das minhas coisas favoritas é ir até a feira e, que nem você falou, pegar um pastel e

um caldo… como que você disse?



Tami:  Caldo de cana.

Fhil:  Isso. E é muito bom. Especialmente se você coloca um pouco de maracujá ou limão. Eu acho

ótimo.

Tami:  Sim, boa. Então, nós concordamos que a comida brasileira é incrível. Eu não estou falando

que a comida americana é ruim. Não me leve a mal. Mas, quero dizer, pra falar a verdade eu prefiro

comida brasileira. Eu sou brasileira, então não é justo. Mas, e sobre as pessoas? O que podemos

dizer sobre as pessoas? Como era sua vida social nos Estados Unidos e como ela funciona aqui no

Brasil pra você?

Fhil:  Acho que aqui no Brasil as pessoas são definitivamente mais sociáveis. As pessoas são mais

amigáveis   externamente. E as pessoas simplesmente gostam de festas, de ficarem juntas. É uma

cultura muito mais quente nesse sentido. Não quer dizer que os americanos sejam frios. Acho que

é um equívoco muito comum que as pessoas têm que os americanos são apenas frios em geral. Eu

não diria isso, mas porque os brasileiros são tão calorosos e tão amigáveis, eu acho que qualquer

outra cultura em comparação vai parecer fria e distante. Mas, me lembro de uma das coisas que

percebi primeiro é o espaço pessoal. Acho que o espaço pessoal que as pessoas têm aqui é um

pouco menos, estou falando do espaço pessoal no sentido físico. Eu lembro que certa vez eu

estava em uma festa quando cheguei aqui e estava conversando com um cara.. E parecia que ele

estava falando bem na minha cara, sabe, a alguns centímetros de distância. E eu me senti um

pouco desconfortável com isso. Então, eu dei um passo para trás para ficar mais longe dele e ele

continuou falando e deu um passo para frente para ficar perto do meu rosto.

Tami:  Sim. Concordo. Quando eu estava nos Estados Unidos, não acho que as pessoas de lá eram

frias, mas há...posso dizer que há uma lacuna. Não importa se a pessoa é legal. Existe uma lacuna

entre você e a outra pessoa. E não sinto essa lacuna quando estou no Brasil. Como se as pessoas

pudessem ser muito legais e amigáveis   com você mas, você não é realmente bem-vindo a tudo em

suas vidas. Você sabe o que eu quero dizer? Aqui no Brasil em geral, conhecemos alguém em um

dia, em um mês ou em uma noite e somos “melhores amigos para sempre”. Então, nós temos isso,

falamos sobre tudo, sobre nossas vidas. Temos uma pequena conversa com todo mundo. Nós

conversamos, abrimos nossos corações com estranhos que nunca vimos antes. Então, isso é uma

coisa que não acontece nos Estados Unidos e na Europa. Lá as pessoas são simpáticas, mas essa

lacuna… você precisa ter em mente se você é brasileiro e vai para o exterior. Tenha isso em

mente.

Fhil:  Exatamente. Acho que é um bom ponto. É importante ter em mente que para você se tornar

amigo de americanos, demora um pouco mais do que o tempo que leva no Brasil para fazer amizade

com alguém. Então, se você for para os EUA, lembre-se, não é porque as pessoas não gostam de

você, é apenas naturalmente do jeito que é, leva um pouco mais de tempo para construir essa

confiança e construir uma amizade.



Tami:  Outra coisa que pude ver quando estava nos Estados Unidos, é que as pessoas lá parecem

que não dão a mínima para você. Você sabe o que quero dizer? Eles parecem que podem ser legais

um dia e então, outro dia, realmente não olham na sua cara. Mas é apenas do jeito que é. Não é bom

nem ruim. Como eu disse, é assim que as coisas são. Como brasileira eu não entendia o que era

porque não é a minha cultura. Mas, como eu disse, não se sinta ofendido se a pessoa está falando

com você e sendo simpática num dia e não fala com você no outro dia. Percebi que isso é muito

comum lá.

Fhil: Eu acho que a questão é que na cultura brasileira, o povo brasileiro se esforçar para fazer as

pessoas se sentirem bem ou tentar o seu melhor para não fazer ninguém se sentir mal e não se

sentir bem-vindo. Então, quando você vai para qualquer outro país onde há um pouco menos de

preocupação em fazer os outros se sentirem bem e não se sentirem mal, pode definitivamente

parecer que as pessoas simplesmente não se importam com você. Que as pessoas não dão a

mínima para você. Pode não ser o caso. É que eles estão focados em suas próprias coisas. Eles

estão focados em cuidar da própria vida, sabe? Então,, não é que eles não se importem com você.

É só que ... acho que aqui no Brasil as pessoas são só mais, não sei qual é a palavra, mas elas são

sim... elas estão mais preocupadas em se certificar de que não estão ferindo o sentimentos dos

outros e coisas assim.

Tami: E por falar nisso, eu gostaria de falar sobre trabalho agora. Porque estamos falando de

pessoas, de como as pessoas se saem nos espaços sociais. Como isso funciona nos Estados

Unidos quando você está trabalhando com outras pessoas? E como você se sentiu isso no Brasil?

Fhil: Acho que os americanos tendem a ser um pouco mais diretos. Acho que podemos pegar a

mesma coisa que dissemos sobre o povo brasileiro e meio que levar isso para o ambiente de

trabalho.  Então, por exemplo, se você tem uma reunião, bem no início da reunião, sempre vai ser

algum tipo de conversa fiada que pode durar um pouco onde você está apenas falando sobre

coisas pessoais e então, eventualmente, você entra no assunto de trabalho. Nos Estados Unidos

eu diria que existe aquela conversa fiada, mas é muito menos. É muito rápido, muito, muito rápido,

você vai direto ao assunto. Você vai direto ao ponto. E há menos dança em torno do assunto, se é
que você me entende.

Tami: Sim. Nunca trabalhei com americanos antes, mas uma coisa que gosto e não gosto ao

mesmo tempo nos Estados Unidos é que, eles vão direto ao ponto. Isso é uma coisa legal porque

no Brasil temos alguns problemas quando você não quer fazer algo ou temos problemas. Quando

você quer dizer não para alguma coisa, não importa se é na sua vida social ou para o seu chefe ou

na empresa que você trabalha, no Brasil, nós temos isso. Quer dizer, pelo menos em São Paulo, nós

temos essa cultura que não podemos dizer não para o trabalho. A qualquer hora você precisa estar
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á trabalhando o tempo todo. Você não pode dizer não às horas extras de trabalho, você não pode

dizer não para o happy hour. Isso é outra coisa, somos muito sociais aqui no Brasil. Então, se você
não quer se socializar com seus colegas de trabalho, você não é legal. As pessoas não serão legais

com você. Isso provavelmente vai afetar seu trabalho. E não acho isso justo.

Fhil: Eu diria que isso também existe nos Estados Unidos. Porém, para ser muito honesto com

você, não sei se é mais aqui porque nunca trabalhei em um escritório nos Estados Unidos. A maior

parte da minha vida adulta foi aqui, mas pelo que ouvi, existe. Hum, e também acho que outra coisa

que você mencionou e que achei interessante é que você não pode dizer não. Eu diria que nos

Estados Unidos existe um pouco menos de estigma em dizer não, especialmente para seu chefe.

Eu sempre vejo alguns dos meus alunos, por exemplo, onde eles têm que cancelar uma aula ou

cancelar alguma outra coisa que eles tinham agendado porque seu chefe no último minuto, disse

“Oh, eu preciso que você faça isso”, seja o que for. E eles não podem dizer não para o chefe deles.

Nos Estados Unidos, eu diria que provavelmente na Europa também, é muito mais comum alguém

olhar para o chefe e dizer “não, eu não posso fazer isso agora, eu tenho outra coisa agendada. Terei

que fazer isso em outro dia” e não há estigma. Tudo bem fazer isso.

Tami: Sim. E eu só quero voltar um pouco, porque uma coisa que me chamou a atenção é que você
disse que somos muito "higiênicos". Como foi essa percepção para você?

Fhil: Tudo bem. Bem, antes de responder, deixe-me fazer duas correções diferentes.

Tami: Vá em frente.

Fhil: Então sempre que você quiser falar “alguma coisa que chamou minha atenção”, não diga “got

my attention”, diga “get my attention”.  Então o verbo get. E você também disse “hygienical”, mas,

a palavra seria “hygienic”.

Tami: Higiênico. E chamou minha atenção ... anotado.

Fhil: O povo brasileiro é muito higiênico, então isso é um grande ponto positivo. Eu não quero morar

em um país onde as pessoas não tomam banho todas as semanas ou todos os dias. Mas sim,

existe uma diferença. Eu diria que, por exemplo, os brasileiros escovam os dentes três vezes ao

dia ou pelo menos após cada refeição e tomam pelo menos um banho por dia, mas você sabe, em

muitos, muitos casos, duas ou três às vezes. Então sim, eu diria que os brasileiros são mais

higiênicos do que os americanos, mas. Isso não quer dizer que os americanos não sejam higiênicos.

Sabe, de onde eu venho, tomamos banho todos os dias também.

Tami: Acho que a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil sobre as coisas higiênicas é que no

Brasil somos mais higiênicos em nossa vida pessoal e em nossos espaços pessoais. E quando

você está fora de casa é tudo muito sujo. Quer dizer, em São Paulo as coisas são muito sujas lá
fora, as pessoas não respeitam muito….



Fhil: Áreas públicas. Os espaços comuns.

Tami: Áreas públicas, espaços comuns. Sim. Obrigado. Eu diria que nos Estados Unidos é o oposto.

As pessoas respeitam o público e os espaços abertos mais do que dentro das casas, sabe? Não se

preocupam tanto com o interior das casas. Não quero dizer que não estejam limpas, de novo. É só
que eles provavelmente limpam menos suas casas do que os brasileiros

Fhil: Eu entendo o que você quer dizer. Quer dizer, quando eu estava nos Estados Unidos, ia às

casas das pessoas e frequentemente via uma casa meio bagunçada. Não sujo, mas bagunçado,

sabe, tipo com a roupa no chão, as coisas simplesmente não estão arrumadas...aqui no Brasil eu

acho que antes de receber os visitantes, as pessoas se certificam de que o lugar está muito,

muito limpo e muito organizado. Enquanto nos EUA, a preocupação não é tanta. Mas, como você
disse, é o oposto. Se você for nos Estados Unidos, você pode ver que os espaços públicos tendem

a ser mais limpos, sabe, organizados. Você não vê muito lixo por aí dependendo de onde você vai,

obviamente. Mas, em muitos lugares, é muito organizado do lado de fora.

Tami: Como sempre, é hora de recomendações. Fhil, o que você tem para nós hoje?

Fhil: Hoje vou recomendar um aplicativo chamado Ankidroid. Antes de tudo, é um aplicativo para

memorizar vocabulário e expressões. Ele usa uma tecnologia chamada de repetição de espaço,

que é cientificamente comprovada para realmente ajudar você no desenvolvimento da linguagem.

Portanto, é gratuito para Android, mas é pago para iOS. Então, se você tem um Apple, se você tem

um iPhone, sabe, vai ter que pagar um pouco por ele, mas acho que vale a pena. É realmente bom. E

isso realmente ajuda.

Tami: E minha recomendação para hoje, é um aplicativo, mas também é um site. É chamado Lyrics

Training. E um site, um aplicativo, e você pode praticar inglês usando músicas. E como falei no

último episódio, eu gosto muito de praticar com as músicas. Então, eu acho que se você não sabe

por onde começar, basta ir a este site, e é muito divertido porque você vai ouvir algo que gosta.

Portanto, esta é a minha recomendação para vocês.

Fhil: Então é isso por hoje. Muito obrigado a vocês por assistirem.

Tami: Não estamos no YouTube.

Fhil: Se você quiser mais informações sobre nós, siga-nos nas nossas redes sociais, no nosso

Instagram em @openmind.english e até a próxima.

Tami: Até a próxima. Tchau pessoal.
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