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Ciao a tutti, io sono Pierluigi, creatore di Vou Aprender
Italiano, e questo è il secondo video della serie “Io ce la faccio”.
Prima di parlarvi del concetto, della regola di oggi, vorrei
partire da una fantomatica formula del successo.

Per quanto io non sia un amante di queste definizioni
altisonanti, vorrei proporvela, vorrei parlarvene, perché si
fonda, in effetti, su un concetto, assolutamente reale e,
ritengo, condivisibile.

Per ottenere grandi trasformazioni nella nostra vita dobbiamo
tendere ad un continuo, costante, miglioramento. La formula è
questa, che vedete in questo momento [1,01³⁶⁵ = 37,8], e ve la
leggo. Dice che 1,01 elevato a 365 è uguale a, circa, 38.

Sì, ma, Pierluigi, che significano questi numeri? Ora, anche io
non sono un amante della matematica, però, questa formula si
può applicare, in realtà, in tutti i campi della vita, dal lavoro,
allo studio, e, perché no? Anche allo studio dell’italiano.
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Olá a todos, sou Pierluigi, criador do Vou Aprender Italiano, e
esse é o segundo vídeo da série “Eu consigo”.
Antes de falar para vocês do conceito, da regra de hoje, gostaria
de partir de uma “ilusória” fórmula do sucesso.

Por mais que eu não seja um amante dessas definições
estrondosas, gostaria de propor essa fórmula para vocês, gostaria
de falar dela para vocês, porque se baseia, na realidade, em um
conceito que é absolutamente real e, acredito, compartilhável.

Para obter grandes transformações na nossa vida temos que visar
uma contínua, constante, melhora. A fórmula é essa, que vocês
veem nesse momento [1,01³⁶⁵ = 37,8], e leio para vocês. Diz que
1,01 elevado a 365 é igual a, aproximadamente, 38.

Sim, mas, Pierluigi, o que significam esses números? Agora, eu
também não sou um amante da matemática, porém, esta fórmula
se pode aplicar, na realidade, a todos os campos da vida, do
trabalho, ao estudo, e, por que não? Também ao estudo do italiano.
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Quindi, volendo portare questa formula in quello che è il nostro
contesto, possiamo dire che “1” rappresenta la vostra
situazione attuale, rispetto alla lingua italiana, quindi, quello
che voi sapete oggi della lingua italiana.

Questo “,01” rappresenta un incremento dell’1% nella vostra
conoscenza dell’italiano. Quindi, se voi oggi sapete “1”, domani,
se voi aumentate dell’1% la vostra conoscenza dell’italiano, il
vostro italiano domani sarà “1,01”.

Quindi, come vedete, un incremento minimo delle vostre
conoscenze, ma questo incremento minimo, dell’1%, applicato
per un anno intero, quindi, elevato a 365 giorni, ovvero se, per
365 giorni, voi riuscite ad aumentare dell’1% la vostra
conoscenza dell’italiano, dopo un anno, il vostro italiano non è
più uguale a “1”, ma è uguale a quasi “38”.

Ora, capite bene che, si tratta di un incremento enorme nelle
vostre conoscenze.
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Portanto, querendo trazer essa fórmula para aquilo que é o
nosso contexto, podemos dizer que “1” representa a situação
atual de vocês, com relação à língua italiana, portanto, aquilo
que vocês sabem hoje da língua italiana.

Este “,01” representa um incremento de 1% no seu
conhecimento do italiano. Então, se vocês hoje sabem “1”,
amanhã, se vocês aumentarem 1% o seu conhecimento do
italiano, o seu italiano amanhã será “1,01”.

Portanto, como vocês veem, um incremento mínimo dos seus
conhecimentos, mas este incremento mínimo, de 1%, aplicado
por um ano inteiro, então, elevado a 365 dias, ou seja se, por
365 dias, vocês conseguirem aumentar 1% o seu conhecimento
do italiano, depois de um ano, o seu italiano não é mais igual a
“1”, mas é igual a quase “38”.

Agora, vocês entendem que, se trata de um incremento enorme
nos seus conhecimentos.
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Quindi, tra un anno, la vostra conoscenza dell’italiano non
sarà il doppio di quella attuale, non sarà il triplo, non sarà
cinque o dieci volte superiore, ma sarà ben trentotto, o
meglio, quasi trentotto volte superiore.

In altri termini, per ottenere risultati straordinari, bisogna
migliorare un poco costantemente. Ed ecco che arriviamo a
quello che è il concetto, la regola di oggi che, applicata
all’italiano, è proprio questa: bisogna studiare un poco ogni
giorno.

Ora, purtroppo, c’è anche una brutta notizia, nel senso che,
questa formula, funziona anche all’inverso, ed eccola qui. Qui
cosa dice? Questi numeri ci dicono che, se noi peggioriamo,
ogni giorno, dell’1%, noi ci ritroveremo, dopo un anno, se il
nostro livello dell’italiano, oggi, è “1”, dopo un anno ci
ritroveremo a “0”.
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Portanto, daqui a um ano, o seu conhecimento do italiano não
será o dobro, daquele atual, não será o triplo, não será cinco
ou dez vezes superior, mas será trinta e oito, ou melhor, quase
trinta e oito vezes superior.

Em outras palavras, para obter resultados extraordinários,
precisa melhorar um pouco constantemente. E aí chegamos
naquilo que é o conceito, a regra de hoje que, aplicada ao
italiano, é exatamente essa: precisa estudar um pouco todo
dia.

Agora, infelizmente, tem também uma notícia ruim, no sentido
que, essa fórmula, funciona também ao inverso, aqui está.
Aqui o que diz? Estes números nos dizem que, se nós
pioramos, cada dia, 1% nós nos encontraremos, depois de um
ano, se o nosso nível no italiano, hoje, é “1”, depois de 1 ano
nos encontraremos a “0”.
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E, questo è abbastanza chiaro, se non studiamo con una certa
costanza, inevitabilmente la nostra capacità, la nostra
competenza, in qualsiasi campo e, nello specifico, nell’italiano,
inevitabilmente si riduce, e se, per assurdo, noi costantemente
smettessimo di allenarci, smettessimo di praticare, dopo un
anno ci ritroveremo appunto, ad aver annullato le nostre
conoscenze.

Quindi, in estrema sintesi, la trovata, diciamo, di questa
formula, è che tanto nel bene, quanto nel male, i risultati del
nostro impegno non si vedono immediatamente, ma ci sono! Ci
sono e si accumulano nel tempo, pertanto, se abbiamo la
costanza di mantenere il nostro impegno, questi risultati si
vedono e sono, non solo visibili, ma addirittura, straordinari.

La conseguenza più grande, forse, è sull’elemento
“motivazione”, la motivazione che è il motore, no? Quella che ci
spinge in tutto quello che facciamo.
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E, isso é bem claro, se não estudamos com uma certa
continuidade, inevitavelmente a nossa capacidade, a nossa
competência, em qualquer campo e, em específico, no italiano,
inevitavelmente se reduz, e se, por absurdo, nós
constantemente parássemos de treinar, parássemos de
praticar, depois de um ano nos encontraremos exatamente, na
situação de ter anulado o nosso conhecimento.

Então, em extrema síntese, a sacada, digamos, dessa fórmula, é
que tanto para o bem, quanto para o mal, os resultados do
nosso empenho não se veem imediatamente, mas existem!
Existem e se acumulam no tempo, portanto, se tivermos a
continuidade em manter o nosso empenho, esses resultados se
veem e são, não só visíveis, mas até mesmo, extraordinários.

A maior consequência, talvez, é em relação ao elemento
“motivação”, a motivação que é o motor, não? Aquela que nos
empurra em tudo aquilo que fazemos.
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Normalmente gli studenti, ma le persone, in generale, vogliono
tutto e subito. Gli studenti sono, potremmo dire, “immediatisti”,
no?

Quindi, iniziano il loro percorso di studio con una intensa
motivazione, si tuffano nello studio, i primi giorni, le prime
settimane, si impegnano molto, hanno un grande entusiasmo
ma, inevitabilmente, questo entusiasmo che è in cima, è lì in
alto, all’inizio, inevitabilmente tende a calare nel corso del
tempo, soprattutto se, come accade normalmente, non si
vedono i risultati, no? Dopo pochi giorni o dopo poche
settimane, i risultati non sono ancora visibili, nonostante il
grande sforzo.

E, quindi, come conseguenza di questo calo della motivazione,
di questo calo dell’entusiasmo, lo studente tende a studiare di
meno fino poi a abbandonare definitivamente lo studio.
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Normalmente os estudantes, mas as pessoas, em geral, querem
tudo e rápido. Os estudantes são, podemos dizer, “imediatistas”,
não?

Então, começam sua trajetória de estudo com uma intensa
motivação, mergulham no estudo, os primeiros dias, as
primeiras semanas, se empenham muito, têm um grande
entusiasmo, mas, inevitavelmente, esse entusiasmo que está no
auge, é lá no alto, no começo, inevitavelmente tende a cair no
decorrer do tempo, principalmente se, como acontece
normalmente, não se veem os resultados, não? Depois de
poucos dias, ou depois de poucas semanas, os resultados não
são ainda visíveis, apesar do grande esforço.

E, portanto, como consequência, dessa queda da motivação,
dessa queda do entusiasmo, o estudante tende a estudar
menos, até abandonar definitivamente o estudo.
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Al contrario se noi adottiamo questo approccio del “poco
ogni giorno”, evitiamo di cadere in questa trappola che ci
porta ad abbandonare, perché?

Perché noi fissiamo dei piccoli obiettivi quotidiani, questi
obiettivi sono facilmente raggiungibili, il raggiungimento
dell’obiettivo ci dà soddisfazione, e ci motiva per continuare
con l’obiettivo fissato per il giorno successivo.

Quindi, di fatto, noi facciamo una sorta di scala, ok? Di
piccoli gradini giornalieri, ognuno di questi gradini è un
piccolo obiettivo raggiunto con un piccolo sforzo. E
andiamo ad instaurare un ciclo virtuoso dove noi fissiamo
l’obiettivo, lo raggiungiamo, abbiamo soddisfazione, ci
motiviamo e, quindi, un ciclo di azione e motivazione che,
nel lungo periodo, ci porta a raggiungere il risultato finale,
che sarà straordinario.
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Ao contrário, se nós adotamos essa abordagem do
“pouco todo dia”, evitamos cair nessa armadilha que nos
leva a abandonar, por quê?

Porque nós fixamos pequenos objetivos cotidianos, esses
objetivos são facilmente atingíveis, o alcance do objetivo
nos dá satisfação e nos motiva, para continuar com o
objetivo fixado para o dia seguinte.

Portanto, de fato, nós fazemos uma espécie de escala, ok?
De pequenos degraus cotidianos, cada um desses
degraus é um pequeno objetivo atingido com um
pequeno esforço e vamos instaurar um ciclo virtuoso no
qual nós fixamos o objetivo, o atingimos, temos
satisfação, nos motivamos e portanto, um ciclo de ação e
motivação que a longo prazo nos leva a atingir o
resultado final, que será extraordinário.
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Quindi, ricapitolando, la regola di oggi, fondamentale, che
voglio che rimanga impressa nella vostra mente, è: “studiare
un poco ogni giorno”.

Quindi, sono sicuro che se osserverete anche questa regola,
anche voi potrete dire “Io ce la faccio”, anche voi potrete
farcela a raggiungere il vostro obiettivo di apprendere la
lingua italiana.

Bene, ora che sapete come studiare, nel prossimo video
vedremo, in dettaglio, “che cosa studiare?”, quindi come
utilizzare al meglio il vostro tempo. Vedremo quale dev’essere
il ruolo della grammatica nel vostro studio, il tema della
grammatica è un tema che sempre divide, ci sono opinioni
contrastanti, c’è chi dice che la grammatica è lì, al primo posto,
la cosa più importante, c’è chi dice che, addirittura, si può
abbandonare, tralasciare. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al
prossimo video, ciao!
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Então, recapitulando, a regra de hoje fundamental, que quero
que permaneça impressa na mente de vocês é: “estudar um
pouco todo dia.

Portanto, tenho certeza que se vocês observarem também
essa regra, vocês também poderão dizer “Io ce la faccio”, vocês
também poderão conseguir atingir o objetivo de vocês de
aprender a língua italiana.

Bom, agora que vocês sabem como estudar, no próximo vídeo
veremos, em detalhe, “o que estudar?”, então, como utilizar da
forma melhor o tempo de vocês. Veremos qual deve ser o
papel da gramática no estudo de vocês, o tema da gramática é
um tema que sempre divide, tem opiniões contrastantes, tem
quem diz que a gramática está ali, no primeiro lugar, a coisa
mais importante, tem quem diz que, até se pode abandonar,
deixar para lá. Bom, por hoje é tudo, nos vemos no próximo
vídeo, tchau!
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Assine o Podcast e baixe grátis os áudios das minhas aulas!

Apple Soundcloud

Me acompanhe e aprenda mais!
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Continue aprendendo no meu site!

✓ videoaulas
✓ podcast
✓ artigos com  áudio em italiano, texto e tradução
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