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Ciao a tutti, io sono Pierluigi Rizzo, creatore di Vou
Aprender Italiano, e questo è il quarto video della serie
“Io ce la faccio”.

Nei primi tre video della serie abbiamo visto l’importanza
di cambiare mentalità, di far entrare l’italiano nel nostro
quotidiano, abbiamo visto come è importante studiare e
imparare un poco ogni giorno, quindi l’importanza della
costanza e abbiamo visto come la grammatica non deve
essere al centro della nostra attenzione, al centro deve
esserci l’ascolto, costante, e la grammatica deve essere,
invece, un supporto all’apprendimento.

Nel video di oggi, questi, intanto, sono tre limoni, vi
spiegherò l’importante lezione che io ho imparato grazie,
proprio, a questi tre limoni e grazie alla giocoleria.
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Olá a todos, sou Pierluigi Rizzo, criador do Vou
Aprender Italiano, e esse é o quarto vídeo da série “Eu
consigo”.

Nos primeiros três vídeos da série vimos a importância
de mudar mentalidade, de deixar entrar o italiano no
nosso cotidiano, vimos como é importante estudar e
aprender um pouco todo dia, ou seja a importância da
constância e vimos como a gramática não deve ser no
centro da nossa atenção, no centro deve ter a escuta,
constante, e a gramática deve ser, ao invés disso, um
suporte ao aprendizado.

No vídeo de hoje, esses, entretanto, são três limões,
explicarei para vocês a importante lição que eu aprendi
graças, exatamente, a esses três limões e graças ao
malabarismo.
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Vedendomi giocolare, qualcuno di voi potrebbe pensare
che questa attività sia per me qualcosa di semplice, di
facile, di automatico ed in effetti, adesso, lo è diventato
automatico, ma vi assicuro che, all’inizio, semplicemente
lanciare la palla con una mano e riprenderla con l’altra
mano era difficile.

E cos’è che ha trasformato una cosa difficile in una cosa
facile, automatica? Voi direte: “beh, semplice Pierluigi, ti
sei allenato, hai fatto pratica!”.

Sicuramente! Ma, quello che ha fatto la differenza, è stato
il come mi sono allenato, come ho praticato. In realtà, per
imparare a giocolare, non bisogna imparare chissà quanti
gesti differenti, bisogna essenzialmente concentrarsi in
un solo gesto, bisogna saper fare alla perfezione un
movimento, che è questo movimento con la mano.

Como aprender italiano? I A lição do malabarismo - Torne seu estudo mais eficaz 
[TEXTO+ÁUDIO+TRADUÇÃO] I © VOU APRENDER ITALIANO

3

WWW.VOUAPRENDERITALIANO.COM 

Me vendo fazer malabarismo, algum de vocês poderia pensar
que essa atividade seja para mim algo simples, fácil,
automático, e efetivamente, agora, essa atividade se tornou
automática, mas garanto para vocês que, no começo,
simplesmente lançar a bola com uma mão e pegá-la de novo
com a outra mão era difícil.

E o que é que transformou uma coisa difícil em algo fácil,
automático? Vocês dirão: “beh, simples Pierluigi, você treinou,
praticou!”.

Com certeza! Mas, o que fez a diferença foi como treinei,
como pratiquei. Na realidade, para aprender a fazer
malabarismo, não precisa aprender quiçá quantos gestos
diferentes, precisa essencialmente se concentrar em um só
gesto, precisa saber fazer perfeitamente um movimento, que é
esse movimento com a mão.
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Saper lanciare la palla nella giusta direzione,
imprimendo la giusta forza, affinché la palla superi la
testa e atterri precisamente nell’altra mano.

E poi bisogna fare lo stesso movimento con l’altra mano,
ovviamente al contrario. Quindi un solo movimento, un
solo gesto da RIPETERE decine e decine di volte, fino a
quando non viene interiorizzato, fino a quando questo
gesto non diventa automatico.

Quindi il segreto sta appunto in questa parola che vi ho
appena nominato, nella RIPETIZIONE.

Quindi, ripetendo decine e decine di volte ogni giorno
per più giorni questo semplice movimento, inizialmente
solo con una palla e poi, a mano a mano che ho acquisito
l’automatismo…

Como aprender italiano? I A lição do malabarismo - Torne seu estudo mais eficaz 
[TEXTO+ÁUDIO+TRADUÇÃO] I © VOU APRENDER ITALIANO

4

WWW.VOUAPRENDERITALIANO.COM 

Saber lançar a bola na direção certa, exercendo a força
correta, com o objetivo que a bola supere a cabeça e
aterrisse, precisamente na outra mão.

E depois precisa fazer o mesmo movimento com a outra
mão, obviamente ao contrário. Então um só movimento ,
um só gesto para REPETIR dezenas e dezenas de vezes,
até quando não é interiorizado até quando esse gesto não
se torna automático.

Então o segredo está exatamente nessa palavra que
acabei de nominar para vocês, na REPETIÇÃO.

Então, repetindo dezenas e dezenas de vezes todos os
dias por mais dias esse simples movimento, inicialmente
só com uma bola e depois, à medida que adquiri o
automatismo...
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ho aggiunto, ovviamente, la seconda e la terza palla, in
pochi giorni io ho raggiunto, acquisito questa capacità di
giocolare con tre palle ma il segreto è stato concentrarsi
inizialmente su questo semplice movimento da ripetere
all’infinito.

E voi potrete dire: “Ma, Pierluigi, e cosa centra questo con
l’imparare l’italiano?

Beh, questo principio di concentrarsi su uno o su pochi
elementi semplici da ripetere “infinite”, tra virgolette… ma
il più possibile di volte, funziona, (questo principio) ed è
estremamente efficace, anche con l’apprendimento di una
lingua. Vediamo come.

Eh sì, perché la lingua è un sistema molto complesso,
costituito da decine di migliaia o centinaia di migliaia di
elementi, di vocaboli, di espressioni, pertanto, per
impararlo, per assimilarlo, per dominare questo sistema,
dobbiamo scomporlo nei suoi elementi più semplici.
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acrescentei, obviamente, a segunda e a terceira bola, em
poucos dias eu alcancei, adquiri essa capacidade de fazer
malabarismo com 3 bolas mas o segredo foi se concentrar
inicialmente nesse simples movimento para repetir
infinitamente.

E vocês poderão dizer: “Mas, Pierluigi, e o que tem a ver isso
com aprender italiano?

Beh, esse princípio de se concentrar em um ou em poucos
elementos simples para repetir “infinitas”, entre aspas... Mas o
maior (número) possível de vezes, funciona, (esse princípio) e é
extremamente eficaz, também com o aprendizado de uma
língua. Vamos ver (vejamos) como.

Eh sim, porque a língua é um sistema muito complexo,
constituído de dezenas de milhares ou centena de milhares de
elementos, de palavras, de expressões, portanto, para aprendê-
lo, para assimilá-lo, para dominar esse sistema, devemos
decompô-lo nos seus elementos mais simples.
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Un errore che fanno molte persone, è quello di studiare
ogni giorno un contenuto differente.

E quindi, un giorno ascoltano la Rai, un altro giorno
ascoltano una canzone, e poi, ancora, leggono una parte di
un libro, eccetera. Ma in questo modo noi disperdiamo le
nostre energie e non facciamo altro che acquisire una
conoscenza superficiale di ognuno di questi contenuti.

Il segreto, invece, è quello di concentrarsi su un solo
contenuto per volta, così come nella giocoleria,
concentrarsi su un solo gesto alla volta. Cosa succede?

Se noi studiamo, per un determinato periodo di tempo, un
solo contenuto, quindi immaginando la lingua come una
torta, prendiamo solo una fetta di questa torta, quindi un
solo contenuto di audio e di testo da ascoltare e leggere,
noi cosa facciamo?
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Um erro que muitas pessoas fazem, é aquele de estudar todo
dia um conteúdo diferente.

E então, um dia escutam a Rai, um outro dia escutam uma
canção, e depois, ainda, leem uma parte de um livro, etc. Mas
desse jeito nós desperdiçamos as nossas energias e não
fazemos nada mais do que adquirir um conhecimento
superficial de cada um desses conteúdos.

O segredo, ao invés disso, é aquele de se concentrar em um só
conteúdo por vez, assim como no malabarismo, se concentrar
em um só gesto por vez. O que acontece?

Se nós estudamos, por um determinado período de tempo, um
só conteúdo, então, imaginando a língua como um bolo, vamos
pegar (peguemos) só um pedaço desse bolo, ou seja, um
conteúdo só de áudio e de texto para escutar e ler, nós fazemos
o que?
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Ripetiamo decine e decine anche centinaia, se necessario,
di volte, questo contenuto, questo ascolto, fino,
realmente, ad assimilarlo a interiorizzarlo… succederà
che, a un certo punto, noi ripeteremo, quasi in automatico,
le espressioni di quell’audio, e potremo anche utilizzarle,
(no?) nelle varie situazioni del quotidiano.

Poi, una volta che abbiamo ascoltato, e quindi ripetuto,
decine e decine e centinaia di volte, questa fetta, (no?)
questo contenuto, e lo abbiamo, effettivamente,
assorbito, e allora poi cambiamo, e passeremo ad un altro
contenuto, con il quale faremo lo stesso lavoro, di ascolto
e di ripetizione fino ad assorbire quest’altro contenuto.

In questo modo, poi, piano piano, completeremo (no?)
l’intera torta, quindi avremo effettivamente una
conoscenza completa della lingua, ricordando che bisogna
sempre concentrarsi sull’ascolto di contenuti autentici,
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Repetimos dezenas e dezenas, também centenas, se
necessário, de vezes, esse conteúdo, essa escuta, até,
realmente, assimilá-lo, interioriza-lo... acontecerá que, a
um certo ponto, nós repetiremos, quase em automático, as
expressões daquele áudio, e poderemos também utilizá-las,
(não?) nas várias situações do cotidiano.

Depois, uma vez que escutamos, e então repetimos,
dezenas e dezenas e centenas de vezes, esse pedaço, (não?)
esse conteúdo, e o absorvemos, efetivamente, e então
depois mudamos, e passaremos para um outro conteúdo,
com o qual faremos o mesmo trabalho, de escuta e de
repetição até absorver esse outro conteúdo.

Desse jeito, depois, aos poucos, completaremos (não?) o
inteiro bolo, então teremos efetivamente um
conhecimento completo da língua, lembrando que precisa
sempre se concentrar na escuta de conteúdos autênticos,
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quindi quei contenuti che vengono consumati dagli italiani,
e che sono prodotti da italiani madrelingua, perché solo
ascoltando quello che gli italiani ascoltano e leggendo
quello che gli italiani leggono, realmente noi studiamo la
lingua usata… la lingua viva, quella che viene, appunto,
usata nel quotidiano.

Bene, siamo arrivati alla conclusione del video di oggi, come
sempre vi invito a mettere un “mi piace”, se il video vi è
piaciuto, aspetto i vostri commenti, le vostre considerazioni
sulla “lezione” della giocoleria, e vi do l’appuntamento al
quinto e ultimo video della serie “Io ce la faccio”, dove
parleremo delle principali difficoltà che hanno gli studenti
di italiano, le difficoltà nel parlare, e quindi paura, ansia,
vergogna, il blocco nel momento di parlare, quindi vedremo
come affrontare e superare queste problematiche.

Appuntamento al prossimo video, ciao!
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ou seja, aqueles conteúdos que são consumidos pelos
italianos, e que são produzidos pelos italianos nativos,
porque só escutando o que os italianos escutam e lendo o
que os italianos leem, realmente nós estudamos a língua
usada... a língua viva, aquela que é, exatamente, usada no
cotidiano.

Bem, chegamos à conclusão do vídeo de hoje, como sempre
convido vocês a colocarem um “curtir”, se vocês gostaram do
vídeo, espero os seus comentários, as suas considerações
sobre a “lição” do malabarismo, e marco com vocês para o
quinto e último vídeo da série “Eu consigo”, no qual falaremos
das principais dificuldades que os estudantes de italiano tem,
as dificuldades em falar, e portanto medo, ansiedade,
vergonha, o bloqueio no momento de falar, então veremos
como enfrentar e superar essas problemáticas.

Encontro marcado 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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