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Fhill:  Hello, everybody. Welcome to  Open Mind

Podcast.  My name is Fhill. 

Tami: My name is Tami. 

Fhill:  And today we're going to talk about TV

shows to practice your English. So, watching TV

shows is something that is very helpful with

learning English. To be able to get to a very good

level, listening is going to be very important. So,

as much listening as you can do the more, the

better. So, today we're going to talk about TV

shows in different categories

Tami: But just pay attention, because we have a

different level of English here. So, what is easy

for me, maybe it's not easy for you. We are just

giving many, many options. So, you can find for

yourself what is good for you or what is not good

for you, but just enjoy it. Okay?

Fhill: So, first let's talk about some TV shows

that are relatively easy to understand and

keyword here relatively. So, the first one is

Vikings.  I'm a big fan of medieval kind of middle

ages type of shows in general and they're usually

difficult to understand because they use a lot of

old, archaic words. But Vikings, I think is pretty,

it's relatively easy, you know, easier than other

middle age, medieval types of shows because

the accents of the actors they're very clear. You

know, most of the actors in the TV show, they

are Scandinavian and Scandinavians, when they

speak English, it's pretty easy to understand, in

my opinion.

P O R T G U Ê S

Fhill: Olá a todos. Bem-vindo ao Open Mind

Podcast. Meu nome é Fhill.

Tami: Meu nome é Tami.

Fhill: E hoje vamos falar sobre programas de TV

para praticar seu inglês. Assistir programas de TV

é algo muito útil para aprender inglês. Para

conseguir chegar a um nível muito bom, ouvir é
muito importante. Então, quanto mais você puder

ouvir, melhor. Hoje nós vamos falar sobre

programas de TV em diferentes categorias

Tami: Mas preste atenção, porque temos um nível

diferente de inglês aqui. Então, o que é fácil para

mim, talvez não seja fácil para você. Estamos

apenas dando muitas, muitas opções. Assim, você
pode descobrir por si mesmo o que é bom ou o que

não é bom para você, mas apenas aproveite. OK?

Fhill: Então, primeiro vamos falar sobre alguns

programas de TV que são relativamente fáceis de

entender e, palavra-chave aqui, relativamente.

Então, o primeiro é Vikings. Eu sou um grande fã de

programas medievais, da idade média em geral e

eles geralmente são difíceis de entender porque

usam muitas palavras antigas e arcaicas. Mas

Vikings, eu acho que é relativamente fácil, mais

fácil do que outros programas medievais, de idade

media, porque os sotaques dos atores são muito

claros. A maioria dos atores do programa de TV

são escandinavos e escandinavos, quando eles

falam inglês, é muito fácil de entender, na minha

opinião.



Tami:  Yeah, I kind of agree because  when I

watch Vikings I can understand even if the

subtitles are in English, I can understand like

90% of what they're talking about.  And my

English is not like fluent. I'm like more advanced

in English, not really fluent, but I can understand

Vikings. 

Fhill:  Plus if you're a history nerd like myself, it's

something that will be interesting to you. It's a

very popular show, So, if you haven't seen it yet

and you are interested in this time and age, go

ahead and watch Vikings. 

Tami:  Another tip I would like to give you, two

Netflix  shows.  One of them is The Good Place

and the other one is Never Have I Ever. They are

like two silly sitcoms, they're very fun to watch,

it's very easy, very fluid. I really liked them. I just

have one thing to say about Never Have I Ever. 

 They have like an Indian accent, very strong

Indian accent. And it's kind of hard to understand

a little bit for us Brazilians in my opinion, of

course, but they are very nice, very light to

watch. I really like them. 

Fhill:  Yeah. Nowadays, many of the TV shows

they revolve around very difficult, very hard

subjects, So, I agree with you. Sometimes it's

good to just sit back and watch something that's

a little bit lighter, you don't have to think too

much, it's not gonna weigh you down. Another

thing that I think is easy, or relatively easy are

documentaries. Usually whenever you watch a

documentary the speech it's slower, it's a little

bit clearer, a lot of the words that are gonna be

used, it's kind of vocabulary, of course, specific

to whatever topic you're watching, but it's going

to be easier vocabulary than if you're watching

some fiction. I think one good documentary  

Tami: Sim, eu meio que concordo, porque quando

eu assisto Vikings eu consigo entender, mesmo

que as legendas estejam em inglês, eu posso

entender 90% do que eles estão falando. E meu

inglês não é fluente. Eu sou mais avançado em

inglês, não sou fluente, mas consigo entender

Vikings

Fhill: Além disso, se você é um nerd de história

como eu, vai ser interessante para você. É um

programa muito popular, então, se você ainda não

viu e é interessado nisso, vai em frente e assista

Vikings.

Tami: Outra dica que gostaria de dar a vocês, dois

programas da Netflix. Um deles é The Good Place

e o outro é Never Have I Ever. Eles são dois

seriados bobinhos que são muito divertidos de

assistir, é muito fácil, muito fluido. Eu realmente

gostei deles. Só tenho uma coisa a dizer sobre

Never Have I Ever. Eles têm um sotaque indiano

muito forte e, para nós brasileiros, é meio difícil de

entender, na minha opinião, claro. Mas eles são

muito legais, muito leves de assistir. Eu realmente

gosto deles.

Fhill: Sim. Hoje em dia, muitos programas de TV

giram em torno de assuntos muito difíceis, muito

pesados, então, eu concordo com você. Às vezes

é bom apenas sentar e assistir algo que é um

pouco mais leve, que você não precisa pensar

muito, não vai te pesar. Outra coisa que acho fácil,

ou relativamente fácil, são os documentários.

Normalmente sempre que você assiste a um

documentário a fala fica mais lenta, fica um pouco

mais claro. E muitas das palavras que vão ser

usadas são uma espécie de vocabulário

específico para o assunto que você está
assistindo, mas vai ser um vocabulário mais fácil

do que se você estivesse assistindo alguma

ficção. Acho que uma boa série documental 



series on Netflix is a series called Explained.  So,

they approach and talk about many different

subjects. So, they talk about a big variety of

topics of things like animal intelligence,

billionaires, the next pandemic, you know, how

coronavirus emerged and a bunch of other

different topics so, very, very interesting to

learn. And another interesting documentary

series, this is a good one for anyone who's a

sports fan, particularly a basketball fan, it's the

Last Dance. And it's a documentary series, which

revolves around the life of Michael Jordan and

how he became the greatest of all time, right.

The best basketball player of all time. It's really

interesting to see his personality, his drive, and

his ambition, and just how insane and crazy

everything was.

Tami:  And it is really easy to understand. I didn't

have many difficulties while I was watching it, so,

it's really nice for you to mix these two things. If

you like sports and documentaries and you want

to learn many new things this is a really nice one

to watch too. What else do we have Fhill? 

Fhill:  So, I think something that's really good for

you to learn day-to-day English and to really

understand how native speakers speak normally

are reality shows.

Tami:  Yeah, but let's say here I am the huge fan

of reality shows here. Fhill doesn't like that at all

people. So, I am going to give you the tips, ‘cause

Fhill hate reality shows.  The first one I would like

to introduce you guys to is one reality show, a

dating reality show called Dating Around.

Fhill:  Well, you're right. I'm not a big fan of reality

shows, but this one I liked. This one, I thought

was pretty  interesting.

na Netflix é uma série chamada Explained. Eles

abordam e falam sobre muitos assuntos

diferentes. Eles falam sobre uma grande variedade

de tópicos de coisas como inteligência animal,

bilionários, a próxima pandemia - como o

coronavírus surgiu - e um monte de outros tópicos

diferentes muito, muito interessantes de aprender.

E outra série de documentários interessante, esta

é uma boa para quem é fã de esportes,

principalmente de basquete, é a The Last Dance. E

é uma série de documentário que gira em torno da

vida de Michael Jordan e como ele se tornou o

maior de todos os tempos, o melhor jogador de

basquete de todos os tempos. É realmente

interessante ver sua personalidade, seu ímpeto e

sua ambição e como tudo era insano e louco.

Tami: E é muito fácil de entender. Não tive muitas

dificuldades enquanto assistia, então é muito bom

para você misturar essas duas coisas. Se você
gosta de esportes e documentários e quer

aprender muitas coisas novas, este também é
muito bom de assistir. O que mais nós temos, Fhill?

Fhill: Então, eu acho que algo realmente bom para

você aprender inglês no dia a dia e realmente

entender como falantes nativos falam

normalmente são reality shows.

Tami: Sim, mas vamos falar que eu sou uma grande

fã de reality shows aqui. O Fhill não gosta disso de

jeito nenhum. Então, sou eu quem vai dar algumas

dicas, porque Fhill odeia reality shows. O primeiro

que eu gostaria de apresentar a vocês é um reality

show de namoro chamado Dating Around.

Fhill: Bem, você está certa. Não sou um grande fã
de reality shows, mas gostei desse. Este, eu achei

muito interessante.



Tami:  Okay. This Dating Around is about like one

person who goes on a date with other five

different people in the same night 

Fhill:  Before you continue just to correct you

quickly, when you say that, it's better if you say

one person goes on a date with five other people.

 

Tami:  Oh, okay, okay. Thank you. So, this person

goes on a date with five other people and it's

really nice to see how they are relating between

all this situation. But it's not five people at the

same time. Like, it is in different nights. I mean,

just go there and watch and you will understand. 

 Okay. 

Fhill:  The cool thing I think about this series is

that you'll see how people speak English during

dates, which is something you probably don't see

very much in other TV shows. You might see a

scene in a TV show or movie where a person is on

a date, but you know, in this one you see a real

life situation and something a bit more authentic.  

So, I think it's interesting to see that from the

English point of view. 

Tami:  Yeah, it is a good one to watch if you have

an international crush, okay? The second one I'd

like to talk about it's called Back With the Ex. I

mean, the name it explains itself. 

Fhill:  Self-explanatory 

Tami:  It's self explanatory.  Thank you, teacher.

And it's about people who are trying to get back

with their exes. So, it's really nice, I love it very

much, I love this reality show very much.

Seriously. Just watch it, it Is amazing to learn

English, especially Australian accent because it

is an Australian reality show.

Tami: Ok. Esse Dating Around é tipo uma pessoa

que sai com outras cinco pessoas diferentes na

mesma noite

Fhill: Antes de continuar voute te corrigir

rapidamente, quando você diz isso, é melhor se

você disser que one person goes on a date with

five other people.

 

Tami: Oh, ok, ok. Obrigado. Então, essa pessoa sai

com cinco outras pessoas e é muito bom ver como

eles estão se relacionando em toda essa situação.

Mas, não são cinco pessoas ao mesmo tempo.

Tipo, são em noites diferentes. Quer dizer, basta ir

lá e assistir e você vai entender. OK?

Fhill: O que eu acho legal dessa série é que você vai

ver como as pessoas falam inglês durante os

encontros, o que provavelmente você não vê muito

em outros programas de TV. Você pode ver uma

cena em um programa de TV ou filme onde uma

pessoa está em um encontro, mas nessa série

você vê uma situação da vida real e algo um pouco

mais autêntico. Então, eu acho que é interessante

ver isso do ponto de vista do inglês.

Tami: Sim, é bom assistir se você tem um crush

internacional, ok? O segundo que eu gostaria de

falar se chama Back With the Ex. Quer dizer, o nome

se explica sozinho.

Fhill: Autoexplicativo

Tami: É autoexplicativo. Obrigada professor. E é
sobre pessoas que estão tentando voltar com

seus ex-namorados. Então, é muito legal, eu amo

muito, muito esse reality show. Sério. Só assiste, é
incrível pra aprender inglês, especialmente com

sotaque australiano porque é um reality show

australiano.



So, if you are planning on going to Australia, I

recommend you watch this TV series because

you're gonna learn more about the Australian

accent.

Fhill:  I agree.  The Australian accent is an accent

that a lot of my students they say they have

difficulty with. So, if you plan on going to

Australia or if you plan on hanging out with

Australians for some reason, it's a good one to

watch. Let me just make a very quick comment

though, on grammar, a very common mistake

that people make in English, which is a mistake

that you almost made right now but you

corrected yourself. So, congrats, I think that was

very good. So, you said Oh, I like very much this

series. You almost said that I like very much this

series, which is a direct translation from

Portuguese. It's better to say I like this serious

very much. So, never say I like very much say I

like, the thing first, then you say very much 

Tami:  Pay attention to that, guys. I almost did

the wrong thing. And the third reality show I

would like to show you guys it is called Instant

Hotel. It is an Australian  reality show, it is really

nice. Basically, this series is about people who

are Airbnb hosts and it's very nice. It is a

competition about Airbnb. Just watch it it's

amazing and it is Australian too. So, it is another

tip for you who wants to practice the Australian

English. And let's talk about what the next topic.

Fhill: So, another, another reality show, more like

a competition show, I would say that is really

good is Rhythm and Flow. So, if you're a fan of hip

hop and rap, I think this is a good one for you. And

basically it's a competition between rappers to

define the best rapper amongst them. 

Então, se você está planejando ir para a Austrália,

eu recomendo que você assista a esta série de TV

porque você vai aprender mais sobre o sotaque

australiano.

Fhill: Eu concordo. O sotaque australiano é um

sotaque que muitos dos meus alunos dizem ter

dificuldade. Então, se você planeja ir para a

Austrália ou se planeja sair com australianos por

algum motivo, é um bom lugar para assistir. Me

deixe fazer um comentário muito rápido sobre

gramática .Um erro muito comum que as pessoas

cometem em inglês, que é um erro que você quase

cometeu agora, mas você se corrigiu. Então,

parabéns, acho que foi muito bom. Então, você
disse "Oh, I like very much this series". Você quase

disse que "I like very much this series" que é uma

tradução direta do português. É melhor dizer que "I

like this serie very much". Então, nunca diga "I like

very much", diga "I like + o objeto e depois você fala

very much".

Tami: Prestem atenção nisso, pessoal. Eu quase fiz

a coisa errada. E o terceiro reality show que eu

gostaria de mostrar pra vocês se chama Instant

Hotel. É um reality show australiano muito legal.

Basicamente é sobre pessoas que são anfitriões

do Airbnb e é muito legal. É uma competição sobre

o Airbnb. É incrível e é australiano também. Então,

fica mais uma dica para você que quer praticar o

inglês australiano. E vamos falar sobre qual é o

próximo tópico.

Fhill: Então, outro reality show é mais parecido com

um show de competição, que eu diria que é
realmente bom é  o Rhythm and Flow. Então, se

você é fã de hip hop e rap, acho que este é legal pra

você. É basicamente uma competição entre

rappers para definir o melhor rapper entre eles.



Tami: And this reality show it is really good to

learn some slangs from the United States, from

this universe of rap and hip hop. So, if you enjoy

these things you're gonna like Rythym and Flow

very much.

Fhill: Can I give you two corrections? 

Tami: Okay, go ahead. I am making many

mistakes today. I'm not liking it. 

Fhill: Well, first of all, I would say it's very

important to make mistakes and do not feel

ashamed of your mistakes. These are called

developmental errors. Or in other words, you

have to make mistakes to learn. But the two

corrections I want to make, first of all, the word

slang, it's always in the singular even if you're

talking about many words, right. Slang, it's kind of

like the word information. You do not have

informations, you have information. The same

way you don't have slangs, you have slang. So,

that's the first correction. Second correction,

very common mistake as well is, with

pronunciation when a person says a word that

starts with the letter R like rap, It's not hap. It's

rap. 

Tami: Okay. Not happy guys. Rap.... you heard him

 

Fhill: Not happy, but now you are happy with

these corrections. 

Tami: Oh my God. I hated his joke.

Fhill: Well, you got to live with these jokes 

Tami: Now. This is the best tip ever for those

who say I am fluent here. Okay. I'm good enough

in English. I'm the bad-ass English speaker. 

Tami: E esse reality show é muito bom pra
aprender algumas gírias dos Estados Unidos,
desse universo do rap e do hip hop. Então, se você
gosta dessas coisas, vai gostar muito de Rythym e
Flow.

Fhill: Posso te fazer duas correções?

Tami: Ok, vá em frente. Estou cometendo muitos
erros hoje. Eu não estou gostando disso.

Fhill: Bem, em primeiro lugar, eu diria que é muito
importante errar e não se envergonhar de seus
erros. Esses são chamados de erros de
desenvolvimento. Ou, em outras palavras, você
precisa cometer erros para aprender. Mas, as duas
correções que eu quero fazer, em primeiro lugar, a
palavra slang, está sempre no singular mesmo que
você esteja falando de muitas palavras, certo.
Slang, é como a palavra information. Você não tem
informations, você tem information. Da mesma
forma que você não tem slangs, você tem slang.
Então, essa é a primeira correção. Segunda
correção, é um erro muito comum também com a
pronúncia. Quando uma pessoa diz uma palavra
que começa com a letra R como rap, não é “hap”.
É rap.

Tami: Ok. Não é “hap”. É rap .... você ouviu ele

Fhill: Não é “rap” mas agora você está happy (feliz)
com essas correções.

Tami: Oh meu Deus. Eu odiei sua piada.

Fhill: Bem, você tem que viver com essas piadas

Tami: Agora. Esta é a melhor dica de todas para quem

diz que é fluente, que diz "eu sou bom o suficiente em

inglês. Eu sou o bonzão do inglês."



Fhill: First of all, we've got the comedy series

Brooklyn 99. It's really funny. I'm a big fan of it,

but  for a person who's learning English I can

definitely see how it's difficult. 

Tami: It is very hard if you're learning English,

because, just not because their vocabulary they

use, but they haven't many references about

cultural things that we don't have here in Brazil.

So, it's really hard to understand the jokes,

because we don't have enough background to

understand what they're talking about. So, it's

crazy  I can't really  get the jokes in English

subtitles. And the second thing, it is very fast.

This show it is very fast, So, we don't have

enough time to think about everything that

happened before they go to the next scene

Fhill: Exactly. It's very quick humor, but if you

feel confident with your English listening, if you

feel like you're a more advanced level, I highly

recommend it. Another one that I would say is

pretty difficult is one TV series that probably the

entire world has already seen is Game of

Thrones. You're going to hear a whole variety of

like British accents and that's already difficult in

itself, but also, you're going to have a lot of you

know, archaic terms, terms specific to the show.

So, it's difficult to understand if you're learning

English because it is a medieval type of show,

which is generally difficult. But yeah, I would say

game of Thrones is pretty difficult. 

Tami: Yeah. I would like to say that Peaky

Blinders is another one that is very hard to

understand kind of, because of the same

reasons of game of Thrones. It is insane. I can

not understand a word because the accent is so,

hard and the words are so.... 

Fhill:  Em primeiro lugar, temos a série de comédia

Brooklyn 99. É muito engraçado. Sou um grande fã
mas, posso ver como é difícil para uma pessoa que

está aprendendo inglês 

Tami: É muito difícil se você está aprendendo inglês,

não pelo vocabulário que eles usam, mas eles têm

muitas referências sobre coisas culturais que nós

não temos aqui no Brasil. Então, é muito difícil

entender as piadas, porque não temos experiência

suficiente para entender do que eles estão falando.

Então, é uma loucura, eu não consigo entender as

piadas mesmo com as legendas em inglês. E a

segunda coisa, é muito rápido. Esse show é muito

rápido, então não temos tempo suficiente para

pensar em tudo o que aconteceu antes de irem para

a próxima cena

Fhill: Exatamente. É um humor muito rápido, mas se

você se sentir confiante com seu listening no inglês,

se você sente que está em um nível mais avançado,

eu recomendo fortemente. Outro que eu diria que é
bem difícil é uma série de TV que provavelmente o

mundo inteiro já viu, é Game of Thrones. Você vai

ouvir uma grande variedade de sotaques britânicos e

isso já é difícil por si só, mas você também vai ter

muitos termos arcaicos, termos específicos da

série. Então, é difícil entender se você está
aprendendo inglês, porque é um tipo de show

medieval, o que geralmente é difícil. Mas sim, eu diria

que Game of Thrones é muito difícil.

Tami: Sim. Eu gostaria de dizer que Peaky Blinders é
outro que é muito difícil de entender, pelos mesmos

motivos do Game of Thrones. É uma loucura. Não

consigo entender uma palavra porque o sotaque é
tão forte e as palavras são tão .... 



I don't know the words they're talking about,

even for Fhill, who is a native speaker, it is hard

to understand. 

Fhill: Yeah, it's so good though, but you're right.

You're right.  It's really difficult to understand it's

based in like  or  Birmingham in England. So, you

got an accent which is specific to Birmingham.

And it's So, difficult that I have to turn on the

subtitles. Even though I'm a native English

speaker for me to understand it, it's really

difficult. But it's really good. I really do

recommend Peaky Blinders. I like it a lot. It's very

action packed. It's very suspenseful. It kind of

leaves you on the edge of your seat. So, I do

recommend it. 

Tami: So, there you have it. 

Fhill: So, today we're not going to give you guys

recommendations because everything we just

talked about were recommendations. So, if

you're interested in any of these TV shows, go

ahead, check them out. See if they're good for

you for your English listening for your English

listening practice. And I hope they help. And don't

worry if you missed anything that we talked

about, we're going to put the names of all the TV

shows in the description box. So, check it out 

Tami: And that's it. See you next week, guys.

Bye.

 

Fhill: See you next week. Take care.

Não sei as palavras que eles estão falando, mesmo

para o Fhill, que é falante nativo, é difícil de entender.

Fhill: Sim, é muito boa, mas você está certa. É
realmente difícil entender. É baseada em

Birmingham, na Inglaterra. Então, você tem um

sotaque específico de Birmingham. E é tão difícil que

eu tenho que ligar as legendas, mesmo sendo um

falante nativo de inglês, para poder entender, é
realmente difícil. Mas é muito bom. Eu realmente

recomendo Peaky Blinders. Eu gosto muito. É muito

cheio de ação. É muito suspense. Isso meio que

deixa você na preso no sofá. Então, eu recomendo.

Tami: Então, é isso.

Fhill: Hoje não vamos dar recomendações a vocês

porque tudo o que acabamos de falar foram

recomendações. Então, se você está interessado

em algum desses programas de TV, vá em frente e

dê uma olhada. Veja se eles são bons para você ouvir

em inglês para sua prática auditiva em inglês. E

espero que ajude. E não se preocupe se você perdeu

algo do que falamos, vamos colocar os nomes de

todos os programas de TV na caixa de descrição.

Então, dê uma olhada

Tami: E é isso. Vejo vocês na próxima semana,

pessoal. Tchau.

Fhill: Vejo vocês na próxima semana. Se cuidem.
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